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ﮐﻠﻴﺪ
اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﻀﺎﻳﯽ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﺁﻣﺎر اراﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ارﻗﺎﻣﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد ،اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ارﻗﺎم واﻗﻌﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرهﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرهﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ هﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﺪام هﺎﯼ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ و ﺣﮑﻢ هﺎﯼ اﻋﺪام ﺻﺎدرﻩ را ﺛﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺟﺎهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ » «+ﭘﺲ از ﻧﺎم ﻳﮏ ﮐﺸﻮر و در ﮐﻨﺎر ﻳﮏ ﻋﺪد ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺖ .در ﺟﺎهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ » «+ﭘﺲ از ﻧﺎم ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ﺁﻣﺪﻩ و در ﮐﻨﺎر ﺁن ﻋﺪدﯼ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺁن ﮐﺸﻮر اﻋﺪام )ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﻣﻮرد( اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ وﻟﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﻤﻮع
در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن و ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻋﻼﻣﺖ » «+ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ  2در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
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ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل
2011
»ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ دادﺳﺘﺎن هﺎ و ﻗﺎﺿﻴﺎن ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺎ دﻩ هﺎ ﺳﺎل
ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻧﻈﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻴﻔﺮﯼ ﺑﻪ ﻣﻦ اراﻳﻪ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﻣﻦ را
ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ،ﻋﺎرﯼ از ﺗﺒﻌﻴﺾ
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﮋاد ،ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻳﺎ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺑﺎﺷﺪ و هﻤﻴﺸﻪ
هﻢ درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ«.
ﭘَﺖ ﮐﻮﺋﻴﻦ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اﻳﻠﻴﻨﻮﯼ ،اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ 9 ،ﻣﺎرچ 2011

در اواﻳﻞ ﺳﺎل  ،2011ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﭘﺖ ﮐﻮﺋﻴﻦ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ در ﺑﺎرﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮاﯼ ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در اﻳﺎﻟﺖ
اﻳﻠﻴﻨﻮﯼ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،اﻣﺎ او ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﺪام هﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺪاران ،داﻧﺸﮕﺎهﻴﺎن،
وﮐﻼ و ﺑﺴﻴﺎرﯼ دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﺷﺪت ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ،ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺤﻘﻴﺮﺁﻣﻴﺰ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎزﻩ ﻣﺮاﮐﺶ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2011ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ در اﺻﻞ  20ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ را ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ .در ﻣﺎﻩ ژوﺋﻦ ،ﮐﻤﯽ ﭘﻴﺶ از
رﻓﺮاﻧﺪم ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎزﻩ ،رﻳﻴﺲ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮﯼ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﻣﻨﻮﻧﯽ ،ﮔﻔﺖ» :ﻗﺼﺪ از اﻳﻦ اﺻﻞ ﭘﺎﻳﺎن
1
دادن ﺑﻪ اﻋﺪام هﺎﺳﺖ«.
در اﮐﺘﺒﺮ  ،2011در ﻳﮏ ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﻣﺎﻟﺰﯼ ،وزﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺬرﯼ
ﻋﺰﻳﺰ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او اﺑﺘﮑﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ هﺎﯼ دوﻟﺖ ﺑﺮاﯼ ﺑﺎزﻧﮕﺮﯼ در ﻗﺎﻧﻮن هﺎﯼ ﻗﺪﻳﻤﯽ
و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن هﺎﯼ ﺗﺎزﻩ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ هﻤﺎهﻨﮓ اﺳﺖ 2.در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﺰﯼ ﺑﻪ اﺟﺮاﯼ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام اداﻣﻪ ﻣﯽ
دهﺪ ،اﻇﻬﺎرات او ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻮل ارﺷﺪ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﮕﺮش اﺳﺖ.
دﺑﻴﺮﮐﻞ ﺳﺘﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ اﻳﺮان ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻻرﻳﺠﺎﻧﯽ ،در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،2011ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ» :ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ راﻩ هﺎﻳﯽ ﺑﺮاﯼ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁوردن ﺗﻌﺪاد اﻋﺪام هﺎ وﺟﻮد دارد.
ﺑﻴﺶ از  74در ﺻﺪ اﻋﺪام هﺎ در اﻳﺮان ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺖ .ﭼﻪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺳﺌﻮال
3
ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ :ﺁﻳﺎ اﻳﻦ ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﻳﺪ از ﻣﻴﺰان ﺟﺮاﻳﻢ ﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﻧﮑﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ«.
اﻇﻬﺎراﺗﯽ از اﻳﻦ دﺳﺖ از ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﺷﺘﺎب ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﻴﺎز ﻣﻬﻢ ﺑﻪ رهﺒﺮﯼ ﺑﺮاﯼ
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ هﺪف اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺻﺪاهﺎﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﭼﻴﻦ ،اﺳﺘﺎد ﺣﻘﻮق در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﮑﻦ ژاﻧﮓ ﮐﻴﺎن ﻓﺎن ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺗﻨﻬﺎ از ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﻣﻮارد ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ اﻋﺪام ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﺤﺚ واﻗﻌﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .او ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ » :ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻋﺪام هﺎ ﻋﻠﻨﯽ ﺷﻮد ﺑﺤﺚ ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﺑﺎرﻩ اﻟﻐﺎﯼ
4
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﭼﻴﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺮوع ﮐﺮد«.

ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﻓﺮوردﻳﻦ 1391

ﻧﻤﺎﻳﻪACT 50/001/2012 :
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5

در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،2011ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﮐﺎﻧﻮن هﺎﯼ وﮐﻼﯼ ژاﭘﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻤﻴﺘﻪ اﯼ ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺗﺸﮑﻴﻞ دهﺪ.
اﻳﻦ ﻓﺪراﺳﻴﻮن در اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻣﺼﻮب ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺧﻮد اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﻪ ﻳﮏ روﻧﺪ ﺗﺰﻟﺰل ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
6
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ و اﮐﻨﻮن زﻣﺎن ﺁن ﻓﺮا رﺳﻴﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺤﺜﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺎرﻩ ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﺁن ﺑﻪ راﻩ ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ«.

اﻣﺎ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺻﺪاهﺎ ﺷﺎﻳﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺰﻳﺰان ﺷﺎن را در اﺛﺮ ﺟﺮاﻳﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ از دﺳﺖ دادﻩ اﻧﺪ ﻳﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
اﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ و ﻧﻴﺰ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ را زﻳﺮ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﮔﺬراﻧﺪﻩ اﻧﺪ .در ﺗﮕﺰاس در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ ،رِﻳﺲ
ﺑﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻔﻮ ﻣﺎرﮎ اﺳﺘﺮوﻣﻦ ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ .ﻣﺎرﮎ اﺳﺘﻮرﻣﻦ در ﺟﻨﺎﻳﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻨﻔﺮ در ﭘﯽ  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ از
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﻳﮏ او را ﺑﺎ ﺗﻴﺮ زدﻩ ﺑﻮد .او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ هﺮﮔﺰ از ﻣﺎرﮎ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻧﺒﻮدم .دﻳﻦ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺁﻣﻮزد ﮐﻪ ﻋﻔﻮ هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮ از اﻧﺘﻘﺎم
7
اﺳﺖ«.
وزﻳﺮ دﻓﺎع زﻳﻤﺒﺎﺑﻮﻩ اِﻣﺮﺳُﻦ ﻣﻨﺎﻧﮕﺎﮔﻮا ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام در ﭘﻴﺶ از
اﺳﺘﻘﻼل زﻳﻤﺒﺎﺑﻮﻩ رﺑﻂ ﻣﯽ دهﺪ» .ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در ﺑﺎرﻩ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدﯼ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ دورﻩ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺑﻪ
8
اﻋﺪام ،از ﻣﻘﺪس ﺑﻮدن زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﻴﺎزﺑﻪ ﺑﺎزﺁﻣﻮزﯼ ﻣﺠﺮﻣﺎن اﺳﺖ«.
اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ دهﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﺳﺎل  2011ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻩ و روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات
اﻋﺪام را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﺳﺎل  2011اﺟﺮاﯼ اﻋﺪام را در  20ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﮐﺮد ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  2010ﮐﻪ
اﻋﺪام در  23ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 676 ،اﻋﺪام ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  2010اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﯽ
از اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ اﻋﺪام در ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ :اﻳﺮان ،ﻋﺮاق و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ .ﺗﻌﺪاد ﺣﮑﻢ هﺎﯼ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎل ﭘﻴﺶ
ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  2011در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ هﺎﻳﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﮐﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﮔﺮوﻩ 8
) 9(G8ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را اﺟﺮا ﮐﺮد ،اﻳﻠﻴﻨﻮﯼ ﺷﺎﻧﺰدهﻤﻴﻦ اﻳﺎﻟﺖ ﺁن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻣﻠﻐﺎ ﮐﺮد و در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار
اُرﮔﻮن ،ﺟﺎن ﮐﻴﺘﺰهﺎﺑِﺮ ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در دورﻩ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪارﯼ ﺧﻮد دﻳﮕﺮ اﺟﺎزﻩ اﻧﺠﺎم اﻋﺪام را ﻧﺨﻮاهﺪ داد .در ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮ ﻗﺎرﻩ
اﻣﺮﻳﮑﺎ ،ﺣﮑﻢ هﺎﯼ اﻋﺪام ﮐﻤﺘﺮﯼ در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﮐﻢ ﺷﻤﺎ ِر ﮐﺎراﺋﻴﺐ ﺻﺎدر ﺷﺪ.
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺳﻴﺎ ـ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ ،در ژاﭘﻦ ـ ﺑﺮاﯼ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻇﺮف  19ﺳﺎل ـ و ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر هﻴﭻ اﻋﺪاﻣﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪ .اﻳﻦ دو ﮐﺸﻮرهﺎﻳﯽ
هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان ﺁن از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﻪ ﺷﺪت ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .در ﮐﺸﻮرهﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﻴﻦ ،ﻣﺎﻟﺰﯼ ،ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺗﺎﻳﻮان ﺑﺤﺚ
هﺎﯼ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺎرﻩ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و اﻟﻐﺎﯼ ﺁن ﮔﺰارش ﺷﺪ.
در ﮐﺸﻮرهﺎ ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮاﯼ اﻓﺮﻳﻘﺎ ،ﺳﻴﺮا ﻟﻴﻮن ﺗﻌﻠﻴﻖ رﺳﻤﯽ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را اﻋﻼم ﮐﺮد؛ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻳﻦ ﻣﺠﺎزات در ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﺷﺪ .ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎزﻧﮕﺮﯼ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻏﻨﺎ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎزﻩ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮐﺮد .ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺪاران ارﺷﺪ در
ﺑﻮرﮐﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ و زﻳﻤﺒﺎﺑﻮﻩ در ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻧﻈﺮ دادﻧﺪ .هﻴﺄت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﺳﻮازﻳﻠﻨﺪ در هﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ
ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ وﺿﻌﻴﺖ در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر را »ﻣﺠﺮﯼ اﻋﺪام در ﻗﺎﻧﻮن ،اﻟﻐﺎﯼ اﻋﺪام در ﻋﻤﻞ« ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﮐﺮد.
در ﻟﺒﻨﺎن ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﺗﻮﻧﺲ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و
اﻓﺮﻳﻘﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ در در ﺳﺎل  2011ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺪاد اﻋﺪام هﺎ و ﺣﮑﻢ هﺎﯼ اﻋﺪام را ﻣﺸﮑﻠﺘﺮ ﮐﺮد.
ﺑﻼروس ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎ و اﺗﺤﺎد ﺷﻮروﯼ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺪام اداﻣﻪ داد .در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻟﺘﻮﻧﯽ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را
ﺑﺮاﯼ ﺟﺮاﻳﻢ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﻣﻠﻐﺎ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﻮد و هﻔﺘﻤﻴﻦ ﮐﺸﻮرﯼ ﺷﺪ ﮐﻪ از  1ژاﻧﻮﻳﻪ  2012اﻋﺪام را ﺑﺮاﯼ ﺗﻤﺎم
ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻠﻐﺎ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.

روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
 اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮر ﮔﺮوﻩ  8ﺑﻮد ﮐﻪ در در ﺳﺎل  2011ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را اﺟﺮا ﮐﺮد .ﺳﻪ ﮐﺸﻮر از ﮔﺮوﻩ
 20در در ﺳﺎل  2011ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ :ﭼﻴﻦ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ.


اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ و ﺑﻼروس ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮرهﺎﻳﯽ از  56ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﻴﺖ وهﻤﮑﺎرﯼ دراروﭘﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در
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ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﻓﺮوردﻳﻦ 1391

5

ﺣﮑﻢ اﻋﺪام و اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل 2011

ﺳﺎل  2011دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺪام زدﻧﺪ.
 ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر از 54ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﻓﺮﻳﻘﺎ ﮔﻮﻳﺎ در در ﺳﺎل  2011ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را اﺟﺮا ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ :ﻣﺼﺮ،
ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﻮدان ،و ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ .ﺳﯽ و هﺸﺖ ﮐﺸﻮر دﻳﮕﺮ ﻋﻀﻮ اﻳﻦ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺁن را در ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ در ﻋﻤﻞ ﻣﻠﻐﺎ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
 دو ﮐﺸﻮر از 54ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﮔﻮﻳﺎ در ﺳﺎل  2011ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را اﺟﺮا ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ:
ﺑﻨﮕﻼدش و ﻣﺎﻟﺰﯼ.
 ﻧﻪ ﮐﺸﻮر از  22ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻋﺮب در ﺳﺎل  2011ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را اﺟﺮا ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ :ﻣﺼﺮ،
ﻋﺮاق ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ ،ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﻮدان ،ﺳﻮرﻳﻪ ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ و ﻳﻤﻦ.
 دو ﮐﺸﻮر از  10ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺁﺳﻴﺎﯼ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﮔﻮﻳﺎ در در ﺳﺎل  2011ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را
اﺟﺮا ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ :ﻣﺎﻟﺰﯼ و وﻳﺘﻨﺎم.


در  175ﮐﺸﻮر از  193ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل  2011ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﺟﺮا ﻧﺸﺪ.

در ﺗﺎرﻳﺦ  11اﮐﺘﺒﺮ  ،2011هﻨﺪوراس دوازدهﻤﻴﻦ ﮐﺸﻮرﯼ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮاﯼ اﻟﻐﺎﯼ
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻋﻀﻮ ﺷﺪ .در ﻣﺎﻩ اﮐﺘﺒﺮ ،ﻟﺘﻮﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺷﻤﺎرﻩ  13ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اروﭘﺎﻳﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﺎﻧﻴﺪ .اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را در هﺮ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻣﻘﺮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺑﻨﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﻴﺎرﯼ
دوم ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻣﻘﺮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ
ﻋﻀﻮ اﺟﺎزﻩ ﻣﯽ دهﺪ در ﺻﻮرت اﺑﺮاز ﺷﺮط در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺁن را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .ﻻﻳﺤﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن
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ﻣﻄﺮح ﺑﻮد.
ﮔﺎم هﺎﯼ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮاﯼ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺎهﺶ از ﺗﻌﺪاد ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﭼﻴﻦ 11 ،ﮔﺎﻣﺒﻴﺎ و ﺗﺎﻳﻮان.
در در ﺳﺎل  2011ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻳﺎ ﻋﻔﻮ ﺁن در  33ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﺷﺪ :اﻟﺠﺰاﻳﺮ ،ﺑﺤﺮﻳﻦ ،ﺑﺎرﺑﺎدوس ،ﮐﺎﻣﺮون ،ﭼﻴﻦ ،اﺗﻴﻮﭘﯽ،
ﮔﺎﻣﺒﻴﺎ ،هﻨﺪ ،اﻳﺮان ،اردن ،ﮐﻨﻴﺎ ،ﮐﻮﻳﺖ ،ﻣﺎﻻوﯼ ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ،ﻣﺮاﮐﺶ/ﺻﺤﺮاﯼ ﻏﺮﺑﯽ ،ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ،ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدﯼ ،ﺳﻴﺮا ﻟﻴﻮن ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺳﻮدان ،ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ،ﺗﻮﻧﺲ ،اوﮔﺎﻧﺪا ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ ،اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ
اﻣﺮﻳﮑﺎ ،وﻳﺘﻨﺎم ،ﻳﻤﻦ و زاﻣﺒﻴﺎ.
در ﺳﺎل  ،2011ﺑﺮاﺋﺖ 12در 12ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ :ﺑﺎرﺑﺎدوس ،ﺑﻮﺗﺴﺎواﻧﺎ ،ﭼﻴﻦ ،هﻨﺪ ،ﺳﻴﺮا ﻟﻴﻮن ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،ﺳﺮﯼ ﻻﻧﮑﺎ،
ﺗﺎﻳﻮان 13،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ ،اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ ،ﻳﻤﻦ و زاﻣﺒﻴﺎ.

ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام :ﭼﺮا؟
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺟﺎن ﮐﻴﺘﺰهﺎﺑﺮ در دورﻩ اول ﻓﺮﻣﺎﻧﺪارﯼ ﺧﻮد اﺟﺎزﻩ اﺟﺮاﯼ دو ﻣﻮرد اﻋﺪاﻣﯽ را ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮوع دوﺑﺎرﻩ اﺟﺮاﯼ
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺳﺎل  1977در اُرﮔﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﺻﺎدر ﮐﺮد .هﺮ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
از اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺸﺎن دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در در ﺳﺎل  ،2011در دورﻩ ﺳﻮم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪارﯼ ﺧﻮد ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻴﺘﺰهﺎﺑﺮ
ﺗﻌﻠﻴﻖ اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را در اُرﮔﻮن اﻋﻼم ﮐﺮد.
در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﯼ ﮐﻪ در  22ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2011ﺻﺎدر ﺷﺪ ، ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻴﺘﺰهﺎﺑﺮ ﮔﻔﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﺪ »دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺸﯽ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد
ﺗﺮدﻳﺪ و ﻏﻴﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ« ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در اُرﮔﻮن »ﻧﻪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ« و »اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در اُرﮔﻮن اﻋﺪام ﺷﻮد و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﻋﺪام ﻧﺸﻮد داوﻃﻠﺐ ﺷﺪن« زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺮاﯼ اﻋﺪام از ﻃﺮﻳﻖ
اﻧﺼﺮاف از اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ »اﻧﺤﺮاﻓﯽ از ﻋﺪاﻟﺖ« اﺳﺖ .او ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ دادﺳﺘﺎن هﺎ ،ﻗﺎﺿﻴﺎن و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاران
ﺑﺴﻴﺎرﯼ اﮐﻨﻮن ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﻳﯽ اﻋﺪام در اُرﮔﻮن »درهﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ«اﺳﺖ.
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ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻴﺘﺰهﺎﺑﺮ ﮔﻔﺖ ﻗﺼﺪ و اﻣﻴﺪ او اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺪام او ﺑﺮاﯼ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺎﻋﺚ »ارزﻳﺎﺑﯽ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺎرﯼ و
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻣﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪت هﺎﺳﺖ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﻩ« ﭼﻮن دﻳﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺗﻀﺎدهﺎ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯼ هﺎ در ﻧﻈﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻣﺎن را ﻧﺎدﻳﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ «.او ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﯼ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن دارد ﮐﻪ اُرﮔﻮن راﻩ ﺣﻞ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺧﻮاهﺪ ﻳﺎﻓﺖ ،راﻩ ﺣﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﻨﻴﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﻨﺪ و از ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺷﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در در ﺳﺎل  :2011ارﻗﺎم در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن
ﺣﺪاﻗﻞ  20ﮐﺸﻮر ﮔﻮﻳﺎ در ﺳﺎل  2011ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را اﺟﺮا ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .ﺣﺘﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺁوردن ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزﻩ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺷﺪﻩ ،اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎل  2010اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮاﯼ اﻋﺪام در  23ﮐﺸﻮر ﮔﺰارش ﺷﺪ و ﮐﺎهﺸﯽ ﺷﺪﻳﺪﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ
ﻳﮏ دهﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎ  31ﮐﺸﻮر اﻋﺪام را اﺟﺮا ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ..

اﻋﺪام هﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ در ﺳﺎل 2011
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) ،(2ﺑﻨﮕﻼدش ) ،(+5ﺑﻼروس ) ،(2ﭼﻴﻦ ) ،(+ﻣﺼﺮ ) ،(+1اﻳﺮان ) ،(+360ﻋﺮاق ) ،(+68ﻣﺎﻟﺰﯼ ) ،(+ﮐﺮﻩ
ﺷﻤﺎﻟﯽ ) ،(+30ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ) 3ﻧﻔﺮ در ﻏﺰﻩ ،(14ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ ) ،(+82ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ) 6 :10ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
دوﻟﺖ ﮔﺬا ِر ﻓﺪرال؛  3در ﭘﻮﻧﺘﻠﻨﺪ؛ 1در ﮔﺎﻟﻤﻮدوگ( ،ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ ) ،(5ﺳﻮدان ) ،(+7ﺳﻮرﻳﻪ ) ،(+ﺗﺎﻳﻮان ) ،(5اﻣﺎرات
ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ ) ،(1اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ ) ،(43وﻳﺘﻨﺎم ) ،(+5ﻳﻤﻦ )(+41
اﺟﺮاﯼ  676ﻣﻮرد اﻋﺪام در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در در ﺳﺎل  2011ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  527ﻣﻮرد اﻋﺪام در ﺟﻬﺎن در
ﺳﺎل  2010اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ .اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺘﻞ هﺎﯼ ﻗﻀﺎﻳﯽ در اﻳﺮان ،ﻋﺮاق و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدﯼ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻋﺪد  676ﺷﺎﻣﻞ هﺰاران ﻧﻔﺮﯼ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎ در ﺳﺎل  2011در ﭼﻴﻦ اﻋﺪام ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ از
زﻣﺎن ﮔﺰارش  2009ﺧﻮد اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮﺁورد اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﭼﻴﻦ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد؛ اﻳﻦ ارﻗﺎم در ﭼﻴﻦ اﺳﺮار دوﻟﺘﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ دوﻟﺘﻤﺮدان ﭼﻴﻦ را ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺗﺎﻳﻴﺪ ادﻋﺎﻳﺸﺎن دال ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺁﻣﺎر اﻓﺮاد ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام و اﻋﺪام ﺷﺪﻩ در هﺮ ﺳﺎل را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش هﺎﯼ ﻣﻌﺘﺒﺮﯼ در ﺑﺎرﻩ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدﯼ اﻋﺪام ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪﻩ ﻳﺎ ﺣﺘﺎ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ در اﻳﺮان درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
اﻋﺪام هﺎﯼ رﺳﻤﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ را ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ دوﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺁﻣﺎر رﺳﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل  2011ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرهﺎ در دﺳﺖ اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺑﻼروس ،ﭼﻴﻦ ،ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن و وﻳﺘﻨﺎم هﻨﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺮار دوﻟﺘﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺑﺎرﻩ ﻣﺼﺮ ،ارﻳﺘﺮﻩ،
ﻟﻴﺒﯽ ،ﻣﺎﻟﺰﯼ ،ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر اﻃﻼع ﮐﻤﯽ در دﺳﺖ اﺳﺖ ﻳﺎ اﺻﻼ اﻃﻼﻋﯽ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ .در ﺑﻼروس ،ژاﭘﻦ و وﻳﺘﻨﺎم ﺑﻪ
زﻧﺪاﻧﻴﺎن اﻃﻼﻋﯽ در ﺑﺎرﻩ اﻋﺪام ﺁﺗﯽ ﺁﻧﻬﺎ دادﻩ ﻧﺸﺪ؛ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ و وﮐﻼﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ هﻤﭽﻨﻴﻦ .در ﺑﻼروس و وﻳﺘﻨﺎم ،ﺟﻨﺎزﻩ زﻧﺪاﻧﻴﺎن
اﻋﺪام ﺷﺪﻩ را ﺑﺮاﯼ دﻓﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺷﺎن ﺑﺎزﻧﮕﺮداﻧﺪﻧﺪ.

ﺻﺪور اﺣﮑﺎم اﻋﺪام ﮐﻪ در ﺳﺎل  2011ﮔﺰارش ﺷﺪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) ،(+اﻟﺠﺰاﻳﺮ ) ،(+51ﺑﺤﺮﻳﻦ ) ،(5ﺑﻨﮕﻼدش ) ،(+49ﺑﻼروس ) ،(2ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧﺎ ) ،(1ﺑﻮرﮐﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ ) ،(3ﮐﺎﻣﺮون )،(+
ﭼﺎد ) ،(+ﭼﻴﻦ ) ،(+ﮐﻨﮕﻮ )ﺟﻤﻬﻮرﯼ ) ،(3ﺟﻤﻬﻮرﯼ دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﮐﻨﮕﻮ ) ،(+ﻣﺼﺮ ) ،(+123ﮔﺎﻣﺒﻴﺎ ) ،(13ﻏﻨﺎ ) ،(4ﮔﻴﻨﻪ
) ،(16ﮔﻮﻳﺎن ) ،(+3هﻨﺪ ) ،(+110اﻧﺪوﻧﺰﯼ ) ،(+6اﻳﺮان ) ،(+156ﻋﺮاق ) ،(+291ژاﭘﻦ ) ،(10اردن ) ،(+15ﮐﻨﻴﺎ
) ،(+11ﮐﻮﻳﺖ ) ،(+17ﻟﺒﻨﺎن ) ،(8ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ ) ،(1ﻣﺎداﮔﺎﺳﮑﺎر ) ،(+ﻣﺎﻻوﯼ ) ،(2ﻣﺎﻟﺰﯼ ) ،(+108ﻣﺎﻟﯽ ) ،(2ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﯽ )،(8
ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ) ،(+ﻣﺮاﮐﺶ/ﺻﺤﺮاﯼ ﻏﺮﺑﯽ ) ،(5ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ) ،(+33ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ) ،(72ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ) ،(+ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ) ،(+313ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ) 4 :+5ﻧﻔﺮ در ﻏﺰﻩ؛ 1ﻧﻔﺮ در ﮐﺮاﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ( ،ﭘﺎﭘﺎﺋﻮ ﮔﻴﻨﻪ ﺟﺪﻳﺪ ) ،(5ﻗﻄﺮ ) ،(+3ﺳﻨﺖ ﻟﻮﺳﻴﺎ ) ،(1ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدﯼ ) ،(+9ﺳﻴﺮا ﻟﻴﻮن ) ،(2ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ) ،(+5ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ) +32 :+37ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دوﻟﺖ ﮔﺬا ِر ﻓﺪرال؛  4در ﭘﻮﻧﺘﻠﻨﺪ؛ 1در
ﮔﺎﻟﻤﻮدوگ( ،ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ) ،(1ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ ) ،(+1ﺳﺮﯼ ﻻﻧﮑﺎ ) ،(106ﺳﻮدان ) ،(+13ﺳﻮازﻳﻠﻨﺪ ) ،(1ﺳﻮرﻳﻪ ) ،(+ﺗﺎﻳﻮان
) ،(16ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴﺎ ) ،(+ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ) ،(40ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد و ﺗﻮﺑﺎﮔﻮ ) ،(2اوﮔﺎﻧﺪا ) ،(5اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ ) ،(+31اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ )،(78
وﻳﺘﻨﺎم ) ،(+23ﻳﻤﻦ ) ،(+29زاﻣﺒﻴﺎ ) ،(48زﻳﻤﺒﺎﺑﻮﻩ ).(+1
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ﺣﮑﻢ اﻋﺪام و اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل 2011

در ﺳﺎل  ،2011ﮔﻮﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  1923ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .اﻳﻦ رﻗﻢ ﺣﺪاﻗﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻔﻮ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﯼ ﮐﺮد و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎهﺸﯽ از رﻗﻢ ﺣﺪاﻗﻞ  2024ﺣﮑﻢ اﻋﺪام در ﺳﺎل  2010در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  ،2011ﺣﺪاﻗﻞ  18750ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺁﻣﺎرﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻔﻮ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﮐﺸﻮرهﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁوردﻩ اﺳﺖ.
روش هﺎﯼ اﻋﺪام زﻳﺮ در ﺳﺎل  2011ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ :ﮔﺮدن زﻧﯽ )ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ( ،دار )اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻨﮕﻼدش ،ﻣﺼﺮ،
اﻳﺮان ،ﻋﺮاق ،ﻣﺎﻟﺰﯼ ،ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ )ﻏﺰﻩ( ،ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺳﻮدان( ،ﺗﺰرﻳﻖ ﮐﺸﻨﺪﻩ )ﭼﻴﻦ ،ﺗﺎﻳﻮان،
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ( ،و ﺗﻴﺮﺑﺎران )ﺑﻼروس ،ﭼﻴﻦ ،ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ )ﻏﺰﻩ( ،ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪﻩ
ﻋﺮﺑﯽ ،وﻳﺘﻨﺎم ،ﻳﻤﻦ(.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش هﺎﯼ رﺳﻤﯽ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮاﻳﻤﯽ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ  18ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻼف ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ؛ ﮔﺰارش هﺎﯼ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد اﻳﻨﻬﺎ  7ﻣﻮرد
ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ رﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻧﻮﺟﻮان« ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ اﻋﺪام ﺷﺪ .در ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺳﻪ ﻣﺮد
ﺟﻮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮاﻳﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از ﺳﻦ  18ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ
 12ﺳﺎل زﻧﺪان ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺖ .در ﺳﻮدان ﺣﮑﻢ اﻋﺪام دو ﻣﺠﺮم ﻧﻮﺟﻮان ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ .در ﻳﻤﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﮐﻪ در زﻣﺎن ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ زﻳﺮ  18ﺳﺎل ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺧﻄﺮ اﻋﺪام ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻮﻗﻮع هﺴﺘﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرﮎ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 15وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻦ ﻣﺠﺮم اﻏﻠﺐ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﺳﺖ .ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻧﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﻳﻢ اﺗﻬﺎﻣﯽ
ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ در ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ و ﻳﻤﻦ زﻳﺮ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﮔﺰارﺷﯽ از اﺟﺮاﯼ اﻋﺪام هﺎﯼ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻳﺎ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺗﺎزﻩ اﻋﺪام ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر در دﺳﺖ ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ ،در
اﻳﺮان ،ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ و ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ اﻋﺪام در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻧﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرهﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﻳﺎ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
هﺎﻳﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﻮدﻩ و اﻏﻠﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس »اﻋﺘﺮاف«هﺎﻳﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻳﺎ ﻓﺸﺎرهﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﻣﻮرد ﺑﻼروس ،ﭼﻴﻦ ،اﻳﺮان ،ﻋﺮاق ،ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ و
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ ﺻﺤﺖ دارد .در اﻳﺮان و ﻋﺮاق ،ﺑﻌﻀﯽ از اﻳﻦ »اﻋﺘﺮاف هﺎ« ﭘﻴﺶ از اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ از ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺣﻘﻮق اﺻﻞ ﺑﯽ ﮔﻨﺎهﯽ ﻣﺘﻬﻤﺎن را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﮐﺮد.
اﻟﺰام ﺑﻪ ﺻﺪورﺣﮑﻢ اﻋﺪام هﻨﻮز درهﻨﺪ ،اﻳﺮان ،ﻣﺎﻟﺰﯼ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد و ﺗﻮﺑﺎﮔﻮ و زاﻣﺒﻴﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد .ﺣﮑﻢ اﻟﺰاﻣﯽ
اﻋﺪام ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ زﻳﺮا اﺟﺎزﻩ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺮم ﻣﺸﺨﺺ را ﻧﻤﯽ
دهﺪ.
در ﺳﺎل  2011اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﻳﺎ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺮم ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ و ﺳﻠﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺒﻮد و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻟﺰام »ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ« ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪ .ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺟﺮاﻳﻢ
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﮐﺸﻮرهﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﻴﻦ ،هﻨﺪ ،اﻧﺪوﻧﺰﯼ ،اﻳﺮان ،ﻣﺎﻟﺰﯼ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪﻩ
ﻋﺮﺑﯽ و ﻳﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  2011زﻧﺎ و ﻟﻮاط )اﻳﺮان( ،ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺬهﺒﯽ ﻣﺜﻞ ارﺗﺪاد )اﻳﺮان( و ﮐﻔﺮﮔﻮﻳﯽ )ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن(» ،ﺟﺎدوﮔﺮﯼ« )ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ(،
ﻗﺎﭼﺎق اﺳﺘﺨﻮان هﺎﯼ اﻧﺴﺎن )ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﮐﻨﮕﻮ( و ﺟﺮاﻳﻢ اﻗﺘﺼﺎدﯼ )ﭼﻴﻦ( و ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺎوز )ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ( و اﻧﻮاع ﺳﺮﻗﺖ »ﺣﺎد«
)ﮐﻨﻴﺎ ،زاﻣﺒﻴﺎ( ﺑﺎ اﻋﺪام ﻣﺠﺎزات ﺷﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،در ﺳﺎل  2011ﺑﺮاﯼ ﺑﻌﻀﯽ اﻧﻮاع »ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر«» ،اﻗﺪام ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ« و
»ﺟﺮاﻳﻢ دﻳﮕﺮ ﺿﺪ ﮐﺸﻮر« )ﻣﺜﻞ »ﻣﺤﺎرﺑﻪ« ـ ﻳﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا ـ در اﻳﺮان( ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﺷﺪ )ﮔﺎﻣﺒﻴﺎ ،ﮐﻮﻳﺖ ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﮐﺮﻩ
ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ( ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ .در ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺣﺘﺎ اﮔﺮ
ﺟﺮﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن داﺧﻠﯽ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ اﻋﺪام ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻏﻠﺐ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.
دو ﮐﺸﻮر ـ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ ـ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﻬﺖ ﺧﻼف روﻧﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،اﺟﺮاﯼ اﻋﺪام را
از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺤﺪودﻩ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺑﻨﮕﻼدش ،ﭼﻴﻦ ،ﻣﺼﺮ ،هﻨﺪ،
اﻳﺮان ،ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ و ﺳﻮرﻳﻪ ﺁﺷﮑﺎر ﺑﻮد.
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ﻣﺮورﯼ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻗﺎرﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎل اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮر اﻋﺪام ﮐﻨﻨﺪﻩ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ در ﺳﺎل  2011ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﮐﻪ
اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﻴﺰ از اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام دور ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻠﻴﻨﻮﯼ ﺷﺎﻧﺰدهﻤﻴﻦ اﻳﺎﻟﺖ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻣﻠﻐﺎ ﮐﺮد و
ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻳﺎﻟﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎل  ،2007در ﭘﯽ ﻧﻴﻮﺟﺮﺳﯽ در  2007و ﻧﻴﻮﻣﮑﺰﻳﮑﻮ در  ،2009ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ ،در ﻣﺎﻩ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻋﺪام در اﻳﺎﻟﺖ اُرﮔﻮن ﺑﻪ اﺟﺮا درﺁﻣﺪ.
در ﺳﺎل  43 ،2011اﻋﺪام در  13اﻳﺎﻟﺖ ﻣﺠﺮﯼ اﻋﺪام در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ اﺟﺮا ﺷﺪ .از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ،اﮐﺜﺮ ﺁﻧﻬﺎ ) 74درﺻﺪ( در
اﻳﺎﻟﺖ هﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺗﮕﺰاس ﺑﺎ  13ﻣﻮرد  30درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪام هﺎ را اﻧﺠﺎم داد .اﻳﺎﻟﺖ هﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را
اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ از اﻳﻦ ﻗﺮار ﺑﻮدﻧﺪ :ﺁﻻﺑﺎﻣﺎ ) ،(6ﺁرﻳﺰوﻧﺎ ) ،(4دﻻ ِور ) ،(1ﻓﻠﻮرﻳﺪا ) ،(2ﺟﺮﺟﻴﺎ ) ،(4ﺁﻳﺪاهﻮ ) ،(1ﻣﯽ ﺳﯽ ﺳﯽ ﭘﯽ
) ،(2ﻣﻴﺴﻮرﯼ ) ،(1اهﺎﻳﻮ ) ،(2اﮐﻼهﻤﺎ ) ،(2ﮐﺎروﻟﻴﻨﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ ) (1و وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ).(1
ﻳﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﻴﺮدوﻟﺘﯽ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل  78 ،2011ﻣﻮرد ﺗﺎزﻩ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام
را ﺛﺒﺖ ﮐﺮد .اﻳﻦ ﺁﻣﺎر ﮐﺎهﺸﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ 280
ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ اﻋﺪام در دهﻪ هﺎﯼ  1980و .1990
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎراﺋﻴﺐ ﺑﺪون اﻋﺪام ﺑﻮد و ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ رو ﺑﻪ ﮐﺎهﺶ رﻓﺖ .در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر در
ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻪ ﮐﺸﻮر )ﮔﻮﻳﺎن ،ﺳﻨﺖ ﻟﻮﺳﻴﺎ و ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد و ﺗﻮﺑﺎﮔﻮ( اﻃﻼع از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام در ﺳﺎل  2011در دﺳﺖ ﺑﻮد.
دوﻟﺘﻤﺮدان در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮐﺸﻮ ِر ﻣﺠﺮﯼ اﻋﺪام ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮاﯼ از ﺳﺮﮔﻴﺮﯼ اﻋﺪام در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺟﻨﺎﻳﺖ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ ﺑﺎرﺑﺎدوس ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮاﯼ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
اﻟﺰاﻣﯽ اﺻﻼح ﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﻳﻦ هﺪف ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮد ،ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد و ﺗﻮﺑﺎﮔﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻗﺎرﻩ
اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزاﺗﯽ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮاﯼ ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺮاﻳﻢ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺳﺎل  ،2011ﮔﻮﻳﺎ  84ﺣﮑﻢ اﻋﺪام در ﻗﺎرﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪ :ﮔﻮﻳﺎن ) ،(+3ﺳﻨﺖ ﻟﻮﺳﻴﺎ ) ،(1ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد و ﺗﻮﺑﺎﮔﻮ ) (2و اﻳﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ ).(78
در ﺁﻧﺘﻴﮕﻮا و ﺑﺎرﺑﻮدا در ﺳﺎل  2011ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺗﺎزﻩ اﻋﺪام ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪ .ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر در  4اﮐﺘﺒﺮ  2011در
ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ار ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،هﻴﺄت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺁﻧﺘﻴﮕﻮا و ﺑﺎرﺑﻮدا در ﺟﻬﺖ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﺘﻴﮕﻮا و ﺑﺎرﺑﻮدا ﺗﻌﻠﻴﻖ اﺟﺮاﯼ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را رﻋﺎﻳﺖ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ ﺁﺷﮑﺎرا ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﯼ اﻳﻦ
ﮐﺸﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ را در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﻧﺪﻩ
هﺎﯼ اﻋﺪام رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ روﻳﻪ هﺎﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﺰاﻣﯽ ﺷﻮراﯼ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮاﯼ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﻳﻦ هﻴﺄت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ اﻇﻬﺎرﮐﺮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﯼ ﮐﺎﺳﺘﻦ از زﻣﺎن زﻧﺪان ﻣﺘﻬﻤﺎن در اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ از ﺟﻤﻠﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮐﺮدن ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺟﺮاﻳﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﺜﻞ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ.
ﺁﻧﺘﻴﮕﻮا و ﺑﺎرﺑﻮدا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و اﻋﻼم ﺗﻌﻠﻴﻖ رﺳﻤﯽ اﻋﺪام را رد ﮐﺮد.
در ﺑﺎهﺎﻣﺎس هﻴﭻ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺗﺎزﻩ اﯼ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻳﮏ ﻣﺮد در ﺧﻄﺮ اﻋﺪام ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﺑﻮد ،زﻳﺮا ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل
زﻳﺮ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﻮد و اﻣﮑﺎن ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام او ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﮑﻢ ﺳﺎل  1993ﺷﻮراﯼ ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﭘﺮَت و ﻣﻮرﮔﺎن ﻋﻠﻴﻪ
دادﺳﺘﺎن ﺟﺎﻣﺎﺋﻴﮑﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﮑﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در اﺟﺮاﯼ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻣﺠﺎزات ﻳﺎ رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﺮﺁﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

ﺷﻮراﯼ ﺧﺒﺮﮔﺎن و »دو اﺻﻞ« ﺑﺮاﯼ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام
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ﻧﻤﺎﻳﻪACT 50/001/2012 :

ﺣﮑﻢ اﻋﺪام و اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل 10 2011

در  15ژوﺋﻦ  2011ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺷﻮراﯼ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،دادﮔﺎﻩ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮاﯼ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﯼ ﮐﺒﻴﺮ و
ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﮐﻪ در ﻟﻨﺪن ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﮐﺴﻮ ﺗﻴﺪو ﺑﻪ ﺟﺮم ﻗﺘﻞ را ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﭘﺮوﻧﺪﻩ را ﺑﺮاﯼ ﺻﺪور
ﺣﮑﻢ دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎهﺎﻣﺎس ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .دراﻳﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ هﺎﯼ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻤﻴﺘﻪ  16دوﺑﺎرﻩ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات
اﻋﺪام ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮاردﯼ ﺻﺎدر ﺷﻮد »ﮐﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮم ﺑﺴﻴﺎر ﺁﺷﮑﺎر و اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎﺷﺪ" ،ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ از ﻣﻴﺎن ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ
هﺎ" ﻳﺎ "ﻧﺎدرﺗﺮﻳﻦ در ﻣﻴﺎن ﻧﺎدرﺗﺮﻳﻦ هﺎ"«؛ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ »هﻴﭻ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺑﺮاﯼ اﺻﻼح ﻣﺠﺮم« ﻧﺒﺎﺷﺪ و
»هﺪف ﻣﺠﺎزات را ﻧﺘﻮان ﺑﻪ هﻴﭻ وﺳﻴﻠﻪ دﻳﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﮑﻢ ﻧﻬﺎﻳﯽ اﻋﺪام ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁورد «.ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ
اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﻳﺠﺎب ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮط دوم را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد زﻳﺮا ﻗﺎﺿﯽ دﺳﺘﻮر ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ
رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻧﺪادﻩ اﺳﺖ .ﺣﮑﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﯼ ﮐﺮد ﮐﻪ دادﮔﺎﻩ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺣﮑﻢ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺻﺪور
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد اﻣﮑﺎن وﺟﻮد اﺻﻼح ﺧﻮاهﺎن ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﺑﺮاﯼ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺷﻮراﯼ ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﺣﮑﻢ دﻳﮕﺮﯼ در

ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻳﮏ ﭘﺮوﻧﺪﻩ دﻳﮕﺮ از ﺑﺎهﺎﻣﺎس در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻮاب داد .در  9ﺁﮔﻮﺳﺖ  2011در ﭘﺮوﻧﺪﻩ ارﻧﺴﺖ ﻻﮐﻬﺎرت ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻠﮑﻪ ،ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داد ﮐﻪ ﻣﺎهﻴﺖ ﻗﺘﻞ ﺑﺎﻳﺪ اول ارزﻳﺎﺑﯽ ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮاردﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ از ﻣﻴﺎن ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ
هﺎ« ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺷﺮط دوم ﻳﻌﻨﯽ ﻧﺒﻮ ِد »هﻴﭻ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺑﺮاﯼ اﺻﻼح ﻣﺠﺮم« را ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .اﻳﻦ
ﺣﮑﻢ ﺑﺎز ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در هﺮ ﻣﻮردﯼ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﭘﻴﺶ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﺳﻮال اﻣﮑﺎن
ﻣﻌﻘﻮل اﺻﻼح ،ﮔﺰارش ﻳﮏ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﺸﺎور ﺿﺮورﯼ اﺳﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻳﮏ ﮔﺰارش ﻣﺸﺮوط ﻓﻘﻂ از زﻧﺪان ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاﯼ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﮐﺘﺒﺮ  ،2011ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺎهﺎﻣﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺪور ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻳﺎ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ را ﺑﺮاﯼ ﻗﺘﻞ ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﺮد .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات )اﺻﻼﺣﯽ(  2011ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﺠﺎزات اﻟﺰاﻣﯽ اﻋﺪام را در ﺧﻮد دارد ،زﻳﺮا دادﮔﺎﻩ هﺎ در ﻣﻮارد ﻗﺘﻞ ﺣﺎد ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﻮﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺑﺎرﺑﺎدوس در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ هﻴﭻ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺗﺎزﻩ اﯼ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪ .در  2اﮐﺘﺒﺮ  2011روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎرﺑﺎدوس َاد ُوﮐِﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دادﺳﺘﺎن
ﮐﻞ و وزﻳﺮ اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ،ﺁدرﻳﻞ ﺑﺮاﺗﻮاﻳﺖ ،ﮔﺰارش داد ﮐﻪ او اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﯼ ﺣﺬف اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮدن
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻗﻄﻌﯽ ﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺪور ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﮐﺸﻮر را ﮐﺎهﺶ دهﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﯼ در
ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻄﺮح ﺑﻮد.
در ﺑﻠﻴﺰ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ هﻴﭻ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺗﺎزﻩ اﯼ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪ .ﻳﮏ ﻧﻔﺮ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل زﻳﺮ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﻮد .اﻣﺎ ،در  13ﻣﻪ ،دوﻟﺖ ﭘﻴﺶ
ﻧﻮﻳﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ارﺳﺎل ﮐﺮد ﮐﻪ هﺪف ﺁن ﺁﺳﺎﻧﺘﺮ ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﻮد .ﻗﺎﻧﻮن )اﺻﻼﺣﻴﻪ هﺸﺘﻢ( ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﻴﺰ 2011ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺨﺶ  7ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻣﺠﺎزات هﺎ و رﻓﺘﺎرهﺎﯼ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ،ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻳﺎ
ﺗﺤﻘﻴﺮﺁﻣﻴﺰ را ﻣﻨﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻳﺎ اﺟﺮاﯼ اﻋﺪام ﺑﻪ هﺮ وﺳﻴﻠﻪ اﯼ را ﻣﺠﺎز ﮐﻨﺪ .ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻧﺒﺎﻳﺪ »ﺑﻪ هﺮ دﻟﻴﻞ« ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻳﺎ در ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎ ﺁن ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺧﻴﺮ در
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺗﻬﺎم ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ اﻋﺪام ،ﺗﺎﺧﻴﺮ در اﺟﺮاﯼ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ،ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﻳﮏ ﻓﺮد در زﻧﺪان در اﻧﺘﻈﺎر اﺟﺮاﯼ ﺣﮑﻢ
اﻋﺪام ﻳﺎ اﺛﺮ اﺑﻼغ ﺣﮑﻢ اﺟﺮاﯼ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدرﻩ ﺑﺮاﯼ ﺷﺨﺺ ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﺑﺎر.
در ﭘﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﻴﺮدوﻟﺘﯽ ﭘﺮوژﻩ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻠﻴﺰ از ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻴﻦ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ

ﺑﺮاﯼ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﯼ ،دوﻟﺖ ﺑﻠﻴﺰ در  26ژوﺋﻴﻪ  2011اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن )اﺻﻼﺣﻴﻪ هﺸﺘﻢ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻠﻴﺰ 2011
را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﮐﻮﺑﺎ ﭘﺲ از ﺗﺨﻔﻴﻒ در ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺣﮑﻢ هﺎﯼ اﻋﺪام در ﺳﺎل  ،2010هﻴﭻ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺗﺎزﻩ اﯼ در ﺳﺎل  2011ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن
ﺳﺎل ﮔﻮﻳﺎ ﮐﺴﯽ زﻳﺮ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻧﺒﻮد .ﮐﻤﻴﺘﻪ رﻓﻊ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﮋادﯼ ﮔﺰارش هﺎﯼ ادوارﯼ ﮐﻮﺑﺎ در ﺑﺎرﻩ اﺟﺮاﯼ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن رﻓﻊ ﺗﺒﻌﻴﺾ
ﻧﮋادﯼ را در ﺗﺎرﻳﺦ  16و  17ﻓﻮرﻳﻪ  2011ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .ﮐﻤﻴﺘﻪ در ﻣﻼﺣﻈﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺧﻮد در  3ﻣﺎرس ،ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺁﭘﺎرﺗﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺟﺮم ﮐﻴﻔﺮﯼ ،ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ ﺟﺮم ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻋﺪام ﺑﺎﺷﺪ و از دوﻟﺘﻤﺮدان
ﮐﻮﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ »اﻣﮑﺎن اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻳﺎ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﻌﻠﻴﻖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را رﺳﻤﯽ
17
ﮐﻨﻨﺪ«.
در ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ ،ﮔﺮﭼﻪ هﻴﭻ اﻋﺪام و ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺗﺎزﻩ اﯼ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺪاران هﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
راﻩ ﮐﺎرﯼ ﺑﺮاﯼ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺤﺮان اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺷﺎرﻩ داﺷﺘﻨﺪ .در ﻃﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳﺎل  ،2011ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﻧﺎﻣﺰدهﺎﯼ
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ﺣﮑﻢ اﻋﺪام و اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل 2011

رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻧﻬﺎﻳﯽ ،ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮدﻧﺪ اﻋﺪام را از ﺳﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
در ﮔﻮﻳﺎن ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ و در  31دﺳﺎﻣﺒﺮ  34 ،2011ﻧﻔﺮ هﻨﻮز ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﻮدﻧﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل،
ﻻﻳﺤﻪ هﺎﻳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻟﻐﻮ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام دو زﻧﺪاﻧﯽ در دادﮔﺎﻩ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ در اﻧﺘﻈﺎر اﻋﺪام ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدﻩ اﻧﺪ ـ  23ﺳﺎل و  16ﺳﺎل ـ ﻣﺠﺎزات و رﻓﺘﺎر ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ،ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﺮﺁﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
رود .هﺮ دو ﻣﺮد در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل هﻨﻮز ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺟﺎﻣﺎﺋﻴﮑﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺧﺒﺮﯼ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ ﮔﻮﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ هﻔﺖ ﻧﻔﺮ در زﻳﺮ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﻮدﻧﺪ .در  8ﺁﭘﺮﻳﻞ
 ،2011ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﺑﺎ اﻣﻀﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق و ﺁزادﯼ هﺎﯼ اﺳﺎﺳﯽ )اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ(  2011ﺁن را ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﺎزﻩ اﯼ ﺑﺮاﯼ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺟﺎﻣﻌﺘﺮ از ﺣﻘﻮق و ﺁزادﯼ هﺎﯼ اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺪ .در
ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ اﺻﻼح ﺷﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﻖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻣﺠﺎزات هﺎ و رﻓﺘﺎرهﺎﯼ
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ،ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﺮﺁﻣﻴﺰ را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﻣﺘﻦ ﺗﺎزﻩ ﻣﻘﺮراﺗﯽ دارد ) 13/7و  (13/8ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﮐﻪ اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻳﺎ در ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎ ﺁن ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻘﻮق و ﺁزادﯼ هﺎﯼ اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ در
اﺟﺮاﯼ ﺣﮑﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزداﺷﺖ زﻧﺪاﻧﯽ در اﻧﺘﻈﺎر اﺟﺮاﯼ ﺣﮑﻢ ،از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮازﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ ﺑﺎرهﺎ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات هﺎ و رﻓﺘﺎرهﺎﯼ
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ،ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﺮﺁﻣﻴﺰ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻩ اﻧﺪ و ﺣﻖ ﻳﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام را ﺑﺮاﯼ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺣﺪاﮐﺜﺮ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ
دادﺧﻮاهﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﺎﺋﻴﮑﺎ در  19اﮐﺘﺒﺮ  2011در ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﺎﺋﻴﮑﺎ در ﺳﺎل  2005ﺣﮑﻢ اﻟﺰاﻣﯽ اﻋﺪام را ﺑﺮاﯼ ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺮاﻳﻢ ﺣﺬف ﮐﺮدﻩ و از ﺳﺎل  1988هﻴﭻ ﺣﮑﻢ
اﻋﺪام ﻗﻀﺎﻳﯽ را اﺟﺮا ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ ،ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﻧﺒﻮ ِد ﻗﺼﺪ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮد و ﺟﺎﻣﺎﺋﻴﮑﺎ را ﺑﻪ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﻴﺎرﯼ دوم ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﺮد.
در ﺳﻨﺖ ﮐﻴﺘﺰ و ِﻧﻮﻳﺲ در ﺳﺎل  2011هﻴﭻ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺗﺎزﻩ اﯼ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪ .وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر در  28ژاﻧﻮﻳﻪ  2011در ﺑﺮرﺳﯽ
ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .هﻴﺄت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از ﺣﮑﻢ هﺎﯼ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ دادﮔﺎﻩ هﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ از اول ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺪارﮐﯽ در دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
دهﺪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺎزدارﻧﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ .در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﮐﻪ اﻳﻦ هﻴﺄت ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮﯼ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎرﻩ اِﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﺮاﯼ ﺗﻀﻤﻴﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ و اﻣﮑﺎﻧﺎت دﻳﮕﺮ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ،ﺳﻨﺖ ﮐﻴﺘﺰ و ﻧﻮﻳﺲ ﺗﻮﺻﻴﻪ
18
ﺑﻪ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و ﺑﺮﻗﺮارﯼ ﺗﻌﻠﻴﻖ رﺳﻤﯽ اﻋﺪام را رد ﮐﺮد.
در ﺳﻨﺖ ﻟﻮﺳﻴﺎ در ﺳﺎل  2011ﻳﮏ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺗﺎزﻩ ﺻﺎدر ﺷﺪ .وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر در  25ژاﻧﻮﻳﻪ  2011در ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﺑﺎرﻩ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،ﺳﻨﺖ ﻟﻮﺳﻴﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮاﯼ ﻓﺠﻴﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ و در  15ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ هﻴﭻ ﻣﻮرد اﻋﺪام در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ اﺳﺖ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺟﺮاﻳﻢ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺑﺮﻗﺮارﯼ ﺗﻌﻠﻴﻖ رﺳﻤﯽ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻳﺎ اﻟﻐﺎﯼ ﺁن
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ 19.ﺳﻨﺖ ﻟﻮﺳﻴﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ هﺎﯼ زﻳﺮ از ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را رد ﮐﺮد :ﺑﺮﻗﺮارﯼ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﺟﺮاﯼ اﻋﺪام ﺑﺎ هﺪف اﻟﻐﺎﯼ
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،ﺗﺨﻔﻴﻒ در ﺗﻤﺎم ﺣﮑﻢ هﺎﯼ اﻋﺪام ،ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺁﺗﯽ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺑﺎرﻩ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺠﺎزات
20
اﻋﺪام؛ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﻴﺎرﯼ دوم ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ.
در ﺳﻨﺖ وﻳﻨﺴﻨﺖ و ﮔﺮﻧﺎدﻳﻦ در ﺳﺎل  2011ﺧﺒﺮﯼ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻧﺸﺪ .ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر در  10ﻣﻪ 2011
در ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﺖ وﻳﻨﺴﻨﺖ و ﮔﺮﻧﺎدﻳﻦ اﻇﻬﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺪور اﻟﺰاﻣﯽ
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺣﺬف ﺷﺪﻩ و ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاﯼ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ ،ﺣﮑﻢ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻨﺖ وﻳﻨﺴﻨﺖ و ﮔﺮﻧﺎدﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮارﯼ ﺗﻌﻠﻴﻖ رﺳﻤﯽ اﻋﺪام
21
را رد ﮐﺮد.
وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻮرﻳﻨﺎم در  6ﻣﻪ  2011در ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .هﻴﺄت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﺁن اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﻴﺶ
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ﻧﻤﺎﻳﻪACT 50/001/2012 :

ﺣﮑﻢ اﻋﺪام و اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل 12 2011

ﻧﻮﻳﺲ اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﮐﻪ در ﺁن ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺣﺬف ﺷﺪﻩ ،ﺑﻪ ﺷﻮراﯼ وزﻳﺮان اراﻳﻪ ﺷﺪﻩ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاﯼ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ 22 .ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﯼ در ﭘﺎﻳﺎن  2011هﻨﻮز در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮد.
در ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد و ﺗﻮﺑﺎﮔﻮ در ﺳﺎل  2011دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ ،و  31ﻧﻔﺮ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﻮدﻧﺪ .در 28
ﻓﻮرﻳﻪ ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد و ﺗﻮﺑﺎﮔﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﻳﺤﻪ اﯼ راﯼ داد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮاﯼ واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺟﻨﺎﻳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد و
ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و از ﺳﺮﮔﻴﺮﯼ اﻋﺪام در ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .در ﭘﯽ ﺑﺤﺚ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد ،اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮ ِد ﺣﻤﺎﻳﺖ
از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد .ﻻﻳﺤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﯼ اﺟﺮاﯼ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ هﻨﻮز درﺟﺮﻳﺎن ﺑﻮد ﻣﺠﺎز ﻣﯽ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق و ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ دﻩ هﺎ ﻧﻔﺮ از ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﺑﻪ اﻋﺪام را در ﺧﻄﺮ ﻓﻮرﯼ اﻋﺪام ﻗﺮار ﻣﯽ داد.

ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد و ﺗﻮﺑﺎﮔﻮ و ﺻﺪور اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎن را از ﺻﺪور ﻳﺎ دادن ﻣﺠﻮز ﺑﺮاﯼ اِﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات هﺎ و رﻓﺘﺎرهﺎﯼ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ وﻏﻴﺮﻋﺎدﯼ ﻣﻨﻊ ﮐﺮدﻩ
اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻓﺼﻞ  ،1ﺑﺨﺶ  ،2داراﯼ ﻳﮏ »ﻣﺎدﻩ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﺑﺮاﯼ ﻗﺎﻧﻮن
هﺎﻳﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺑﻼغ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  1976وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق و ﺁزادﯼ هﺎﯼ
اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺮاﯼ ﻣﺼﻮﺑﻪ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ دهﻨﺪ اﻣﺎ از هﻴﭻ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ »ﺑﻪ روﺷﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﭘﻴﺸﺘﺮ از ﺁن ﺣﻘﻮق ﻧﮑﺎﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﮐﻪ از ﺁن ﻧﮑﺎﺳﺘﻪ« ﻧﻤﯽ ﮐﺎهﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در
ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارد ﮐﻪ هﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﯼ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﺑﺎ ﺣﻘﻮق و ﺁزادﯼ هﺎﯼ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ و »ﻣﺎدﻩ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﯽ« در ﺑﺎرﻩ ﺁن ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ در راﯼ ﮔﻴﺮﯼ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﭘﺎرﻟﻤﺎن »از راﯼ
ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎﯼ ﭘﺎرﻟﻤﺎن« ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎزﮔﺎرﯼ ﺻﺪور اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد و ﺗﻮﺑﺎﮔﻮ در ﭘﯽ اﻋﺘﺮاض زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺣﮑﻢ
هﺎﯼ ﻏﻴﺮاﺧﺘﻴﺎرﯼ ﻧﺰد ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺷﻮراﯼ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﺟﺎم ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺁﻧﻬﺎ در ﺳﺎل هﺎﯼ اﺧﻴﺮ
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر در اﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻴﺎن دراز ،ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ و
ﻣﻠﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺪور اﻟﺰاﻣﯽ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل ،اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ
ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ »ﺻﺪور اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ و اﻟﺰاﻣﯽ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﻣﺎدﻩ  ،6ﺑﻨﺪ  1ﻣﻴﺜﺎق ،در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺪون اﻣﮑﺎن
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺮم ﺧﺎص ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
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ﺁﻳﺪ«.
در ﺳﺎل  ،2003ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺷﻮراﯼ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،در ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺑﺎﻟﮑﻴﺴﻮن رودال ﻋﻠﻴﻪ دوﻟﺖ ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد و ﺗﻮﺑﺎﮔﻮ ،راﯼ داد ﮐﻪ
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﻘﺾ ﺣﻖ اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻣﺠﺎزات هﺎ و رﻓﺘﺎرهﺎﯼ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن
ﺟﺎرﯼ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮرﯼ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻋﺪام ﻣﺠﺎزات ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮاﯼ ﻗﺘﻞ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎزات ﺁن ﺧﻴﺮ.

ﻳﮏ ﺣﮑﻢ ﺑﻌﺪﯼ ﺷﻮراﯼ ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﺳﺎل  2005اﻳﻦ ﺣﮑﻢ را ﻧﻘﺾ ﮐﺮد .اﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﯽ در ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﭼﺎرﻟﺰ ﻣﺎﺗﻴﻮ ﻋﻠﻴﻪ دوﻟﺖ
ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد و ﺗﻮﺑﺎﮔﻮ دوﺑﺎرﻩ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺻﺪور اﻟﺰاﻣﯽ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻳﮏ ﻣﺠﺎزات ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ داد
ﮐﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻏﻴﺮاﺧﺘﻴﺎرﯼ در ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد و ﺗﻮﺑﺎﮔﻮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ زﻳﺮا ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺼﻮب
 1925ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در  1976ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﮑﻢ اﻟﺰاﻣﯽ اﻋﺪام ﺗﻨﻬﺎ از
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ راﯼ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺳﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺁراﯼ هﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ،2011ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺷﻮراﯼ ﺧﺒﺮﮔﺎن دوﺑﺎرﻩ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﮑﻢ اﻟﺰاﻣﯽ اﻋﺪام را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .در ﭘﺮوﻧﺪﻩ
ﻧﻴﻤﺮود ﻣﻴﮕﻮﺋﻞ ﻋﻠﻴﻪ دوﻟﺖ ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد و ﺗﻮﺑﺎﮔﻮ ،ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻩ ﺣﮑﻢ ﻏﻴﺮاﺧﺘﻴﺎرﯼ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻗﺘﻞ را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﺨﺶ  2اﻟﻒ ) (1ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﻳﻢ ﮐﻴﻔﺮﯼ اﺻﻼﺣﻴﻪ  1997ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار داد .ﮐﻤﻴﺘﻪ در ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ در  15ژوﺋﻦ 2011
ﺻﺎدر ﮐﺮد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ »ﻣﻮﺿﻮع راﻳﺞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﻟﺰاﻣﯽ اﻋﺪام ﻳﮏ ﻣﺠﺎزات ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل
اﺳﺖ« و ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﻳﻢ ﮐﻴﻔﺮﯼ )اﺻﻼﺣﯽ(  1997ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺣﮑﻢ اﻟﺰاﻣﯽ اﻋﺪام ﺑﺮاﯼ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻗﺘﻞ ،ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻴﻔﺮﯼ را
اﺻﻼح ﮐﺮدﻩ ،ﺟﺮﻣﯽ ـ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻗﺘﻞ ـ را ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺁوردﻩ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،اﻳﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس »ﻣﺎدﻩ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﯽ« ﺑﺮاﯼ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺳﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ
ﻧﻴﻤﺮود ﻣﻴﮕﻮﺋﻞ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻣﺎ ﺣﮑﻢ اﻟﺰاﻣﯽ اﻋﺪام او ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.

ﻧﻤﺎﻳﻪACT 50/001/2012 :
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ﺣﮑﻢ اﻋﺪام و اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل 2011

وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد و ﺗﻮﺑﺎﮔﻮ در  5اﮐﺘﺒﺮ 2011در ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .هﻴﺄت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﮐﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان رﺳﻤﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻋﺪام را اﻋﻼم ﻧﮑﺮدﻩ اﻧﺪ» ،در واﻗﻊ ،ﭘﺲ از  1999ﻳﮏ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻤﻠﯽ در
ﺑﺎرﻩ اﻳﻦ ﻣﺠﺎزات وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و هﻴﭻ ﻳﮏ از ﺣﮑﻢ هﺎ از ﺁن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺟﺮا ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ «.ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺜﯽ ﭘﺮﺑﺎر
در ﺑﺎرﻩ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در داﺧﻞ دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و ﺑﺮﻗﺮارﯼ ﺗﻌﻠﻴﻖ رﺳﻤﯽ اﻋﺪام
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هﺎ را رد ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺳﺎل  2011اﻧﺰواﯼ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻗﺘﻞ هﺎﯼ ﻗﻀﺎﻳﯽ دور ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ ﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﻴﻪ اﻳﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪون اﻋﺪام ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮرﯼ در ﮔﺮوﻩ  8ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را اﺟﺮا ﮐﺮد .ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻣﺪاران و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاران ﻣﺘﻌﺪدﯼ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ و دﻳﮕﺮ ﻗﺪرت هﺎﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻣﻮرد
ﺳﻮال و ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،اﻣﺎ دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻇﺎهﺮا ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺧﻮد ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از
25
اراﻳﻪ رهﺒﺮﯼ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاﯼ اﻟﻐﺎﯼ اﻋﺪام ـ ﮐﻪ هﺪﻓﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از روح ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ـ ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﮐﺮد.
در ﻣﺎرس  ،2011اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ هﺎﯼ دوﻟﺖ هﺎﯼ دﻳﮕﺮ در ﻃﯽ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
اﻣﺮﻳﮑﺎ در رﺳﻴﺪﮔﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2010ﻳﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺘﺒﯽ رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻓﺮاﺧﻮان  23ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﯼ
ﺑﺮﻗﺮارﯼ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻋﺪام ﺑﺎ هﺪف اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را رد ﮐﺮد .دوﻟﺖ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺻﻮﻟﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺑﺎرﻩ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯼ هﺎﯼ ﻣﻮﺛﺮ ﺿﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯼ هﺎﯼ ﻧﮋادﯼ در ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ دوﻟﺖ ﻓﺮاﺧﻮان ﮐﻮﺑﺎ و اﻳﺮﻟﻨﺪ را
ﺑﺮاﯼ ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ اﻋﺪام اﻓﺮاد دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎرﯼ رواﻧﯽ را رد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ از ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎرﻩ اﻋﺪام اﺷﺨﺎص داراﯼ ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﻋﻘﻠﯽ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ در ﺑﺎرﻩ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد داراﯼ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ رواﻧﯽ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺗﻮﺻﻴﻪ دﻳﮕﺮ،
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﺎزﮔﺎرﯼ اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ
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دهﻴﻢ«.
در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ هﻔﺘﻪ ﭘﺲ از دادن ﺁن ،وزارت دﻓﺎع اﻣﺮﻳﮑﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺷﺶ ﺗﺒﻌﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ
در ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ درﻳﺎﻳﯽ اﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ در ﮐﻮﺑﺎ در ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﺰد ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺘﻬﻢ هﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮاهﺎن ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺧﻮاهﺪ
ﺷﺪ 27.ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن هﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ را ﺑﺮﺁوردﻩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﺮادهﺎﯼ دﻳﮕﺮ ،اﻳﻦ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن هﺎ از ﺟﺮﻳﺎن هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮاﯼ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﻳﺖ هﺎﯼ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﮔﻮاﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن هﺎ ﻣﺘﻬﻢ هﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﺠﻮز دادﻩ اﻧﺪ .اﻳﻦ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن هﺎ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺁﻣﻴﺰ ﻧﻴﺰ هﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻣﺮﻳﮑﺎ از ﺣﻖ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ هﻴﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ
در دادﮔﺎﻩ ﻋﺎدﯼ ﻓﺪرال ﺑﺮﺧﻮردار هﺴﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﮔﻮاﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ هﻴﺎﺗﯽ از اﻓﺴﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات و روﻳﻪ هﺎﯼ ﺣﺎوﯼ ﻣﻮازﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮﯼ از ﻋﺪل ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ هﺎ ﻧﺎﻗﺾ ﻣﻨﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﭘﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ هﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
ﻣﻮازﻳﻦ ﻋﺪل را ﺑﺮﺁوردﻩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ 28.ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ هﻴﭻ ﻳﮏ از ﺷﺶ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺳﺎل  2011ﺷﺮوع ﻧﺸﺪ.
در ﺳﺎل  ،2011ﻣﺜﻞ ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ در ﺳﺎل هﺎﯼ ﭘﻴﺶ ،اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻳﮏ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻋﺪام
هﻮﻣﺒﺮﺗﻮ ﻟﻴﻞ در  7ژوﺋﻴﻪ ﻧﻘﺾ ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ،2004دﻳﻮان ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دادﮔﺴﺘﺮﯼ راﯼ دادﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﺎدﻩ 36
ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن رواﺑﻂ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ وﻳﻦ را در ﻣﻮرد  51ﻣﺮد ﻣﮑﺰﻳﮑﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ـ ﺷﺎﻣﻞ هﻮﻣﺒﺮﺗﻮ ﻟﻴﻞ ـ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻪ
در ﭘﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ از ﻧﻔﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻘﺾ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .دﻳﻮان ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دادﮔﺴﺘﺮﯼ ﺑﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ
دﺳﺘﻮر داد اﻣﮑﺎن »ﺑﺎزﻧﮕﺮﯼ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ« ﻗﻀﺎﻳﯽ در ﺑﺎرﻩ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ هﺎ و ﺣﮑﻢ هﺎ ﻓﺮاهﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺁﻳﺎ دﻓﺎع از اﻳﻦ
اﻓﺮاد در اﺛﺮ ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن رواﺑﻂ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ وﻳﻦ ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪﻩ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ .ﭘﺲ از اﻳﻦ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮزﻩ ِﻣﺪِﻟﻴﻦ
در ﺳﺎل  2008در ﺗﮕﺰاس اﻋﺪام ﺷﺪ ،دﻳﻮان ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دادﮔﺴﺘﺮﯼ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اوﻟﻴﻪ ﺁن »ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ« اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ
ﮐﻪ هﻮﻣﺒﺮﺗﻮ ﻟﻴﻞ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ از ﺑﺎزﻧﮕﺮﯼ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ اﻋﺪام ﺷﻮد .دﻳﻮان ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دادﮔﺴﺘﺮﯼ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺁن ﺗﻌﻬﺪﯼ ﺑﺮاﯼ
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط اﺟﺮا ﺷﻮد؛ اﺟﺮا ﻧﮑﺮدن ﺁن رﻓﺘﺎرﯼ اﺷﺘﺒﺎﻩ از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
اﺳﺖ «.ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ و اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺎﺗﻮر ﭘﺎﺗﺮﻳﮏ ﻟﻴﻬﯽ در  14ژوﺋﻦ  2011ﻻﻳﺤﻪ اﯼ را ﺑﺮاﯼ اﺟﺮاﯼ راﯼ دﻳﻮان ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ دادﮔﺴﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺮد ،دادﮔﺎﻩ هﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ اﻋﺪام هﻮﻣﺒﺮﺗﻮ ﻟﻴﻞ را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ و هﻴﺎت ﻋﻔﻮ و ﺁزادﯼ
ﻣﺸﺮوط ﺗﮕﺰاس ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ و دادن ﻓﺮﺻﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮﻩ راﯼ داد.
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص داراﯼ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ هﺎﯼ رواﻧﯽ در ﺳﺎل  2011هﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﺑﻮد .در  15ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،رﺟﻴﻨﺎﻟﺪ ﺑﺮوﮎ ،ﻣﺮدﯼ  66ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺰوﻓﺮﻧﯽ ﭘﺎراﻧﻮﻳﺎﻳﯽ ﭘﺲ از ﺳﻪ دهﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺑﻪ اﻋﺪام در اهﺎﻳﻮ اﻋﺪام
ﺷﺪ .او در ﺳﺎل  1983ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ ﺳﻪ ﭘﺴﺮﺧﻮد ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ادﯼ دووال ﭘﺎول ،ﻳﮏ ﻣﺮد اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﯽ ﺗﺒﺎر
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ﻧﻤﺎﻳﻪACT 50/001/2012 :

ﺣﮑﻢ اﻋﺪام و اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل 14 2011

 41ﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ادﻋﺎﯼ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از ﻳﺎدﮔﻴﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس راﯼ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  2002در ﭘﺮوﻧﺪﻩ اﺗﮑﻴﻨﺰ ﻋﻠﻴﻪ
وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ،اﻋﺪام او را ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ،در ﺗﺎرﻳﺦ  16ژوﺋﻦ در اﻳﺎﻟﺖ ﺁﻻﺑﺎﻣﺎ اﻋﺪام ﺷﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎ ،اﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻗﺘﻞ از اﻋﺪام ﺷﺨﺺ ﻣﺤﮑﻮم ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ،در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد
دﻳﮕﺮ ،اﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاﯼ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل ،ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﭼﻮﻧﮓ هﻮن ﻣﺎﻩ ،ﮐﻪ از ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ
اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد و در ﺳﺎل  1994در اهﺎﻳﻮ ﺑﻪ ﺿﺮب ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺟﺎﻧﯽ ﺑﺎﺳﺘﻮن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در
ﻣﻮرد او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ زﻳﺮا ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻐﺎﻳﺮ اﺳﺖ .درﻳﮏ ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ ،رِﻳﺲ ﺑﻮﻳﺎن ،ﮐﻪ
در ﺳﺎل  2001در ﻳﮏ ﻣﻮرد از ﺗﻌﺪادﯼ از ﺟﺮاﻳﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰﯼ ﮐﻪ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ هﺎﯼ  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ رخ داد ،از ﮔﻠﻮﻟﻪ
هﺎﯼ ﻣﺎرﮎ اﺳﺘﻮرﻣﻦ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮدﻩ ﺑﻮد ،ﻋﻠﻴﻪ اﻋﺪام اﺳﺘﻮرﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﻋﺪام او در  20ژوﺋﻴﻪ  2011در ﺗﮕﺰاس
اﺟﺮا ﺷﺪ.

ﻣﺎرﮎ اﺳﺘﺮوﻣﻦ در ﺳﺎل  2002ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ ﻳﮏ ﻣﻬﺎﺟﺮ هﻨﺪﯼ در  4اﮐﺘﺒﺮ  2001ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺷﺪ .در ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ او
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ واﺳﻮدِو ﭘﺎﺗﻞ ،دوﻟﺖ ﻣﺪارﮐﯽ را اراﻳﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﻣﺎرﮎ اﺳﺘﺮوﻣﻦ در  15ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2001ﻳﮏ
ﻣﻬﺎﺟﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم وﻗﺎر ﺣﺴﻦ را ﺑﻪ ﺿﺮب ﮔﻠﻮﻟﻪ ﮐﺸﺘﻪ و در ﺗﺎرﻳﺦ  21ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2001ﺑﻪ رِﻳﺲ ﺑﻮﻳﺎن ،ﻣﻬﺎﺟﺮﯼ از
ﺑﻨﮕﻼدش ،ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .رِﻳﺲ ﺑﻮﻳﺎن ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﮐﻪ از ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺗﻔﻨﮓ ﺷﮑﺎرﯼ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺶ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻴﻨﺎﻳﯽ ﭼﺸﻢ راﺳﺖ را از دﺳﺖ دادﻩ ﺑﻮد ،زﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،او درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﻣﺎرﮎ اﺳﺘﺮوﻣﻦ اﻋﺪام ﻧﺸﻮد و ﺣﮑﻢ اﻋﺪام او ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻳﺎﺑﺪ .او ﮔﻔﺖ» :ﻧﻔﺮت در هﻴﭻ
وﺿﻌﻴﺘﯽ راﻩ ﺣﻞ ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ را ﻣﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮاژدﯼ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ در  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2001ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻳﮏ
ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺗﻨﻔﺮ ﺷﺪم درﮎ ﮐﺮدم .اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ را ﺗﻐﻴﻴﺮ داد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺑﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﻧﻔﺮت ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮس،
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ،ﺑﻴﺰارﯼ و ﻣﺼﻴﺒﺖ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن هﺎ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ ﺁورد .ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﻞ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﯽ دهﺪ ...ﻣﻦ ﻣﺎرﮎ اﺳﺘﺮوﻣﻦ را ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﺨﺸﻴﺪم .ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم او ﺟﺎهﻞ ﺑﻮد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﺣﻖ و
ﺑﺎﻃﻞ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻗﺎﻳﻞ ﺷﻮد ،در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮐﺎرﯼ را ﮐﻪ ﮐﺮد ﻧﻤﯽ ﮐﺮد«.
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﯼ ﺑﺎ رِﻳﺲ ﺑﻮﻳﺎن در ﻧﻴﻮﻳﻮرﮎ ﺗﺎﻳﻤﺰ در ﺳﺎل  ،2011از او ﺳﻮال ﺷﺪ ﭼﺮا ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎرﮎ اﺳﺘﺮوﻣﻦ
را ﻧﺠﺎت دهﺪ .او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺰد ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﻢ داﺷﺘﻢ .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮا ﺑﺎ اﺧﻼق ﺧﻮب و اﻳﻤﺎن ﻗﻮﯼ
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﺎد دادﻧﺪ ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﺟﺎﯼ دﻳﮕﺮان ﻗﺮار ﺑﺪهﻢ .ﺣﺘﺎ اﮔﺮ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺗﻮ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،اﻧﺘﻘﺎم ﻧﮕﻴﺮ.
ﺑﺒﺨﺶ و ﭘﻴﺶ ﺑﺮو .اﻳﻦ ﮐﺎر هﻢ ﺑﺮاﯼ ﺗﻮ و هﻢ ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ .اﻳﻤﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻦ اﻳﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ
ﺁﻣﻮزد .او ]اﺳﺘﺮوﻣﻦ[ ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﮕﯽ اﻧﺠﺎم دادﻩ وﺑﺴﻴﺎرﯼ از اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ هﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﮐﺎر
را ﺑﮑﻨﻨﺪ اﻣﺎ او ﺟﺮات اﻳﻦ ﮐﺎر را داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺎ ﺗﻴﺮ ﺑﺰﻧﺪ .ﭘﺲ از اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮدم در اﻳﻦ
ﮐﺸﻮر زﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﻢ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ رﺳﻴﺪم ﮐﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦ ﮐﺎر را او از روﯼ ﺟﻬﻞ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ
رﺳﻴﺪم ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎرﯼ ﺑﺮاﯼ ﻧﺠﺎت زﻧﺪﮔﯽ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ اﻧﺠﺎم ﺑﺪهﻢ .ﺁن ﻗﺘﻞ ﺷﺨﺼﯽ در داﻻس ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮاﯼ اﺗﻔﺎق  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
ﻧﻴﺴﺖ«.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮاﯼ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺑﺎرﻩ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ اﻋﺪام ﺗﺮوﯼ دﻳﻮﻳﺲ ،ﮐﻪ اﻳﺎﻟﺖ
ﺟﺮﺟﻴﺎ در  21ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2011ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ ،اوج ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺮدﻳﺪهﺎﯼ ﺟﺪﯼ در ﺑﺎرﻩ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺳﺎل  1991او ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻳﮏ اﻓﺴﺮ
ﭘﻠﻴﺲ وﺟﻮد داﺷﺖ :ﻣﺪرﮎ ﻋﻠﻴﻪ او در اﺳﺎس ﺑﺮ ﮔﻮاهﯽ ﺷﻬﻮد اﺳﺘﻮار ﺑﻮد و هﻔﺖ ﻧﻔﺮ از ﻧُﻪ ﺷﺎهﺪ اﺻﻠﯽ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ اوﻟﻴﻪ
ﮔﻮاهﯽ ﺧﻮد را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﺁﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻳﺎ اﺟﺒﺎر ﻗﺮار دادﻩ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﺗﺮوﯼ دﻳﻮﻳﺲ ﺷﻬﺎدت دهﻨﺪ ﻳﺎ اﻇﻬﺎرﻳﻪ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
هﺰاران ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد و ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﭘﻴﮑﺎرﯼ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ از ﺳﺎل  2007در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
اﻋﺪام ﺗﺮوﯼ دﻳﻮﻳﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاهﺎن ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام او ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻣﻀﺎ ﺑﺮاﯼ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻔﻮ او
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﺪ و ﻣﺴﺎﻟﻪ او در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﯼ ﻣﻮرد ﭘﻮﺷﺶ رﺳﺎﻧﻪ هﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺁﺳﻴﺎ ـ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ
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هﻔﺖ ﮐﺸﻮر در ﺁﺳﻴﺎ ـ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ در ﺳﺎل  2011ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﭘﺲ از دوﺳﺎل اﻋﺪام را از
ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻣﺜﺒﺘﯽ از زﻳﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .در ﺳﺎل  2011ﺑﺮاﯼ
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻃﯽ  19ﺳﺎل ،هﻴﭻ ﻣﻮرد اﻋﺪام در ژاﭘﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪ.
در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر هﻴﭻ ﻣﻮرد اﻋﺪام ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪ .ﺑﺮوﻧﺌﯽ داراﻟﺴﻼم ،هﻨﺪ ،اﻧﺪوﻧﺰﯼ ،ﻻﺋﻮس ،ﻣﺎﻟﺪﻳﻮ ،ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ،ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﮐﺮﻩ
ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺳﺮﯼ ﻻﻧﮑﺎ و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺑﺪون اﻋﺪام ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﯼ ﭘﻨﺞ اﻋﺪام ﮐﻪ در ﭘﺎﭘﺎﺋﻮ ﮔﻴﻨﻪ ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪون اﻋﺪام ﺑﻮد .ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﭼﻴﻦ ،ژاﭘﻦ ،ﻣﺎﻟﺰﯼ ،ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺗﺎﻳﻮان در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
ﭼﻨﺪﻳﻦ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺧﻮد در ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺧﺎرج اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺜﺒﺖ ،دوﻟﺖ هﺎ در ﺁﺳﻴﺎ ـ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ اﺟﺮاﯼ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام اداﻣﻪ دادﻧﺪ .دادﮔﺎﻩ هﺎ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ و اﻏﻠﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس »اﻋﺘﺮاف« ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎ در اﺛﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻳﺎ
ﻓﺸﺎرهﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ .ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﯽ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻳﺮادهﺎﯼ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﻳﯽ در ﮐﺸﻮرهﺎﯼ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺧﺎرﺟﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮاﻳﻤﯽ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺻﻴﻒ »ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ« ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ
ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات اﻟﺰاﻣﯽ اﻋﺪام اﺳﺖ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ دوﻟﺖ هﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺁﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﭼﻴﻦ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ در ﺑﺎرﻩ ﻣﺎﻟﺰﯼ ،ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﮔﺮدﺁورﯼ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ،ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺮار دوﻟﺘﯽ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در وﻳﺘﻨﺎم اﻧﺘﺸﺎر ﺁﻣﺎر اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات
اﻋﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻨﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب هﺰاران ﻣﻮرد اﻋﺪام ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎ در ﭼﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ،اﻧﺠﺎم  51ﻣﻮرد اﻋﺪام در هﻔﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺳﻴﺎ ـ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ
ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) ،(2ﺑﻨﮕﻼدش ) ،(+5ﭼﻴﻦ ) ،(+ﻣﺎﻟﺰﯼ ) ،(+ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ) ،(+ﺗﺎﻳﻮان ) (5و وﻳﺘﻨﺎم ).(+5
در ﺳﺎل  2011ﮔﻮﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  833ﺣﮑﻢ اﻋﺪام در  18ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) ،(+ﺑﻨﮕﻼدش ) ،(+49ﭼﻴﻦ )،(+
هﻨﺪ ) ،(+110اﻧﺪوﻧﺰﯼ ) ،(+6ژاﭘﻦ ) ،(10ﻣﺎﻟﺰﯼ ) ،(+108ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ) ،(+ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ) ،(+ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ) ،(+ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن )،(+313
ﭘﺎﭘﺎﺋﻮ ﮔﻴﻨﻪ ﺟﺪﻳﺪ ) ،(5ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ) ،(+5ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ) ،(1ﺳﺮﯼ ﻻﻧﮑﺎ ) ،(106ﺗﺎﻳﻮان ) ،(16ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ) (40و وﻳﺘﻨﺎم ).(+23
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺲ از دو ﺳﺎل ﺑﺪون اﻋﺪام ،ﻗﺘﻞ ﻗﻀﺎﻳﯽ در  20ژوﺋﻦ  2011ﺑﺎ اﻋﺪام دو ﻣﺮد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دار در زﻧﺪان ﭘﻞ ﭼﺮﺧﯽ
در ﺑﻴﺮون ﮐﺎﺑﻞ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﺮدان ،زرﻋﺠﻢ ،ﻳﮏ ﺗﺒﻌﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از وزﻳﺮﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻣﻄﻴﻊ اﷲ از وﻻﻳﺖ ﮐُﻨﺎر در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺸﺘﻦ در ﺣﺪود  40ﻧﻔﺮ و زﺧﻤﯽ ﮐﺮدن  78ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ در ﻃﯽ ﺣﻤﻠﻪ اﯼ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﮏ در ﺗﺎرﻳﺦ 19
ﻓﻮرﻳﻪ  2011در ﺷﻬﺮ ﺟﻼل ﺁﺑﺎد در ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻤﻠﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﺳﺎل
 2011ﮔﻮﻳﺎ اﺣﮑﺎم اﻋﺪام ﺑﺎز ﺻﺎدر ﺷﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ  140ﻧﻔﺮ در زﻳﺮ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ.
در ﺗﺎرﻳﺦ  21ژاﻧﻮﻳﻪ ،در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﺟﺮاﯼ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام در اﻳﺮان ﺗﻈﺎهﺮاﺗﯽ در ﺷﻬﺮهﺎﯼ هﺮات ،ﮐﺎﺑﻞ و ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن  2011ﮔﻮﻳﺎ در ﺣﺪود  4000ﻧﻔﺮ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﻳﺮان ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺑﻨﮕﻼدش در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام اﺟﺮا ﺷﺪﻩ و  49ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در ژوﺋﻴﻪ ،دوﻟﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬارﯼ ﺑﺮاﯼ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﻣﺤﺪودﻩ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺷﺮوع ﮐﺮد .هﺪف ﻻﻳﺤﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ،ﮐﻪ ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ
در ﺗﺎرﻳﺦ  11ژوﺋﻴﻪ  2011ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﺮد و در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺮاﻳﻢ
ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ .ﻻﻳﺤﻪ دﻳﮕﺮﯼ ﺑﺮاﯼ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺤﺪودﻩ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺗﺎرﻳﺦ  26دﺳﺎﻣﺒﺮ  2011در ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ
ﺑﻨﮕﻼدش ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ .ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻗﺎﻧﻮن )اﺻﻼﺣﯽ( ﺿﺪ ﺗﺮورﻳﺰم  ،2011ﮐﻪ در ﻓﻮرﻳﻪ  2012در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻨﮕﻼدش ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ ﺻﺪور ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺑﺮاﯼ ﺷﺮﮐﺖ در اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ،ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺁﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارد.
دوﻟﺘﻤﺮدان ﭼﻴﻦ ﮐﻪ هﻨﻮز اﮐﺜﺮﻳﺖ اﻋﺪام هﺎﯼ ﺟﻬﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮدﻩ ﭘﻮﺷﯽ و ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎرﯼ در ﺑﺎرﻩ اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
اداﻣﻪ دادﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎرﻩ ادﻋﺎهﺎﻳﺸﺎن در ﻣﻮرد ﮐﺎهﺶ ﺷﺪﻳﺪ در اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﭘﺲ از  2007ﺷﺪﻧﺪ .در ﻧﺒﻮ ِد ﺁﻣﺎر
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ﻧﻤﺎﻳﻪACT 50/001/2012 :

ﺣﮑﻢ اﻋﺪام و اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل 16 2011

رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ،ﮔﺰارش هﺎﯼ رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ دوﻟﺘﯽ در ﺑﺎرﻩ ﭼﻨﺪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﭘﺮﺳﺮوﺻﺪا در ﺳﺎل  2011ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺷﺪﻳﺪﯼ در ﭼﻴﻦ داﻣﻦ
زد ،اﻣﺎ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاﯼ ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻴﻖ در دﺳﺖ ﻧﺒﻮد.
ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎل  2011دوﻟﺖ ﭼﻴﻦ  13ﺟﺮم ـ اﻏﻠﺐ ﺟﺮاﻳﻢ ادارﯼ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺁﻧﻬﺎ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﻪ ﻧﺪرت اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ ـ را از
ﻣﺤﺪودﻩ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺣﺬف ﮐﺮد ،ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را در ﻣﻮرد ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺟﺮاﻳﻢ ﻏﻴﺮﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ دﻳﮕﺮ ،ﻣﺜﻞ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﺣﻔﻆ ﮐﺮد .دوﻟﺘﻤﺮدان هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺪودﻩ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺑﻪ ﺟﺮاﻳﻤﯽ ﻣﺜﻞ اﺟﺒﺎر ﻳﺎ ﻓﺮﻳﺐ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ اهﺪاﯼ اﻋﻀﺎﯼ ﺑﺪﻧﺸﺎن
ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ و اﮐﻨﻮن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺮاﻳﻢ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺧﻤﯽ ﮐﺮدن ﻳﺎ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪﯼ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ هﺮ دو ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﺳﺖ .دوﻟﺖ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را ﺑﺮاﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش داروهﺎﯼ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﺳﻤﯽ ﻳﺎ زﻳﺎن
ﺁور ﮔﺴﺘﺮش داد.
در ﺳﺎل  2011اﻓﺮاد ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام در ﭼﻴﻦ هﻨﻮز از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﯽ ﮔﻨﺎهﯽ ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﻠﻴﺲ اﻏﻠﺐ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺑﺪرﻓﺘﺎرﯼ هﺎﯼ دﻳﮕﺮ از ﺁﻧﻬﺎ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭼﻴﻦ ،زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ از ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻔﻮ ﻳﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﺮادهﺎﯼ ﺷﺪﻳﺪ در
ﺁﻳﻴﻦ دادرﺳﯽ هﻨﻮز هﺰاران ﻧﻔﺮ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ.

ﺳﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﻧﺎم هﺎﯼ ﭼﻦ روﯼ وُو ،ﺷﺎﻧﮓ ژﻳﻬﻮﻧﮓ و ﻳﺎﻧﮏ هﻮﻧﮕﯽ در ﺗﺎرﻳﺦ  12ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2009ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﮐﺘﺒﯽ دادﮔﺎﻩ ﻋﺎﻟﯽ
ﺧﻠﻖ در اﻳﺎﻟﺖ هِﺒﯽ از اﺗﻬﺎم هﺎﯼ ﺧﻮد ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ،دوﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﯽ ﮔﻨﺎهﯽ ﺁﻧﻬﺎ اﻋﻼم ﺷﻮد و دادﮔﺎﻩ ﻣﻴﺎﻧﯽ ﺧﻠﻖ
در ﺷﻬﺮ ﻻﻧﮕﻔﺎﻧﮓ ﮐﻪ دادﮔﺎﻩ ﺑﺪوﯼ ﺑﻮد ،ﺁﻧﻬﺎ را در ﺗﺎرﻳﺦ  4ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2011ﺁزاد ﮐﻨﺪ.
ﭼﻦ روﯼ وُو در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در ﻳﮏ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﭘﮑﻦ در  27ﻧﻮاﻣﺒﺮ  29،2011ﮔﻮﻳﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮد را درﺑﺎرﻩ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻠﻴﺲ و ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺑﻪ اﻋﺪام در ﭼﻴﻦ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﺮد.
او ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ از روز اول ﺑﺎزداﺷﺖ در ﺳﺎل  2001ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺳﻴﻢ هﺎﯼ ﻣﺴﯽ ﻳﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻗﺪﻳﻤﯽ را ﺑﻪ دور
اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ و ﭘﺎﯼ او ﺑﺴﺘﻪ و دﺳﺘﻪ ﺗﻠﻔﻦ را ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﻢ هﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق ﺑﻪ ﺑﺪن او ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .او ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن او را ﺑﺎرهﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﮑﺎن دادﻩ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ از او اﻋﺘﺮاف ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪ هﺎﻟﻮﻧﮓ ﺟﻴﺎﻧﮓ ،ﭼﻦ رو ﻳﻮُو در دادﮔﺎﻩ در ﺑﺎرﻩ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺧﻮدش ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻩ ﺑﻮد .او از ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺎ
ﺑﺎﺗﻮن ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺁﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ اش ،اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺁب ﻓﻠﻔﻞ ﺗﻨﺪ ،ﺧﻔﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﻴﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ،ﺳﻮزاﻧﺪن ﭘﺎﺷﻨﻪ هﺎﯼ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺎ
ﻓﻨﺪﮎ ،ﻓﺸﺎر دادن اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﮔﺎز اﻧﺒﺮ ،و روش اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻴﻢ ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد .در ﻃﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﮔﻮﻳﺎ ﭼﻦ روﯼ وُو ﺳﻌﯽ
ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﺑﺎ ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ زﺑﺎﻧﺶ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻨﺪ و او را در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮﯼ ﮐﺮدﻩ و ﭘﻴﺶ از ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺑﻪ زﻧﺪان هﻔﺖ ﺑﺨﻴﻪ
زدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﺪاوم ،ﭼﻦ روﯼ وُو ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺮم اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .اﻣﺎ» ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻠﻴﺲ دﺳﺖ او را
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺘﻦ ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ ،او ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻳﮏ ﺣﺮف ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﭼﻴﻨﯽ ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻩ اﻣﻀﺎ ﮐﺮد.
او اﻳﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ "واﻗﻌﺎ ُﻣﺮدم ،ﺷﺎﻳﺪ دادﮔﺎﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ اﻣﻀﺎﯼ ﻣﻦ ﻗﻼﺑﯽ اﺳﺖ و ﺷﺎﻳﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﺪ ...ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪﮔﯽ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ام ﺑﺸﻮم«".
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﺎرﺟﯽ در ﭼﻴﻦ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮاﻳﻤﯽ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺻﻴﻒ »ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ« ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .ﻳﮏ
ﻣﺮد ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻴﺪ زاهﺪ ﺣﺴﻴﻦ در ﺗﺎرﻳﺦ  21ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2011ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام او در دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ در ﺑﯽ ﺟﻴﻨﮓ ﺑﺎ
ﺗﺰرﻳﻖ ﮐﺸﻨﺪﻩ اﻋﺪام ﺷﺪ .او در ﻣﺎرس  2010در ﺷﺎﻧﮕﻬﺎﯼ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﯽ ﮔﻨﺎهﯽ
ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻮادﻩ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او از ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ در دورﻩ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺸﺪﻩ و ﺁﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻣﻪ از ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻳﻮﺳﻒ رﺿﺎ ﮔﻴﻼﻧﯽ و رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺁﺻﻒ ﻋﻠﯽ ﺳﺮدارﯼ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ
ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او از رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد در اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﺪ و از هﻤﺘﺎﯼ ﭼﻴﻨﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاهﺎن
ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻋﺪام ﺷﻮد.
در ﺳﺎل  ،2011اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺁﻳﻴﻦ دادرﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮﯼ ﭼﻴﻦ در دﺳﺖ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺤﺚ ﺑﻮد .ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺑﺤﺚ
ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﺎل  2011ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ،ﻣﻘﺮرات اﻓﺰودﻩ اﯼ را در ﻣﻮرد ﻣﻈﻨﻮﻧﺎن و ﻣﺘﻬﻤﺎن در ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎﯼ اﻋﺪام در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﯽ در ﺑﺎرﻩ ﻧﻘﺶ وﮐﻼ در رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻣﯽ داد .در اﻳﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﻈﻨﻮﻧﺎن
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ﺿﺒﻂ ﻳﺎ ﺑﺎ وﻳﺪﺋﻮ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮدارﯼ ﺷﻮد و در ﻣﻮرد ﻣﻈﻨﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻳﺎ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ هﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ ﺿﺒﻂ ﺷﻮد
)ﻣﺎدﻩ  120ﺟﺪﻳﺪ( .در ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎﯼ اﻋﺪام و دﻳﮕﺮ ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ وﮐﻴﻞ و دادﺳﺘﺎن در ﻣﻮرد ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻳﺎ ﻣﺪارﮎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺪارﻧﺪ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ در دادﮔﺎﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮ دوم اﻧﺠﺎم ﺷﻮد )ﻣﺎدﻩ اﺻﻼﺣﯽ  .(222در ﺑﺎرﻩ ﺁﻳﻴﻦ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام در دﻳﻮان
ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻠﻖ ،اﺻﻼﺣﺎت )ﻣﺎدﻩ اﺻﻼﺣﯽ  (238اﺧﺘﻴﺎرات اﻳﻦ دﻳﻮان را اﻓﺰاﻳﺶ دادﻩ اﻧﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام
ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻮﻳﻖ ،ﭘﺮوﻧﺪﻩ را ﺑﺮاﯼ دادرﺳﯽ دوﺑﺎرﻩ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و در ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ اﯼ ﺑﺮﮔﺰار و ﺣﮑﻢ را ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دهﺪ )ﺗﻴﺸﻦ ﻳﻮ ﮔﺎﻳﭙﺎن( .اﺻﻼﺣﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﯼ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻠﻖ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺳﻮال از ﻣﺘﻬﻢ در روﻧﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ و
در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ وﮐﻴﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﺷﻨﻴﺪن اﺳﺘﺪﻻل هﺎﯼ او ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﻣﺎدﻩ اﺻﻼﺣﯽ .(239
اﺻﻼﺣﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﯼ ﻣﺤﺪود هﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺁﻳﻴﻦ دادرﺳﯽ در ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎﯼ اﻋﺪام را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ
ﺗﻀﻤﻴﻦ هﺎ را درﺑﺮﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﻣﻠﯽ ﺧﻠﻖ ﺁﻧﻬﺎ را در ﻣﺎرس  2012ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽ دهﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ هﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺸﻮد .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدهﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﻳﯽ در دﻳﻮان ﻋﻠﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ هﺎﯼ
ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺎرﻩ اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻤﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﻮم و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺎد داﻣﻦ زدﻩ اﺳﺖ.

ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ِﻟﻨﮓ ﮔﻮﺋﻮﮐﻮان ،ﻓﺮوﺷﻨﺪﻩ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ درﻳﺎﻳﯽ ،در ﺗﺎرﻳﺦ  23ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2011ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺖ .او ﭘﺲ از
اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ رهﺒﺮ ﻳﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎر ﻓﻌﺎل در ﻗﺎﭼﺎق و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺖ ،در  16دﺳﺎﻣﺒﺮ  2009در دادﮔﺎﻩ
ﻣﻴﺎﻧﯽ ﺧﻠﻖ ﺷﻬﺮ داﻧﺪوﻧﮓ در ﻟﻴﺎاُﻧﻴﻨﮓ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ او در ﭘﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ اﯼ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻋﺘﺮاف
ﺧﻮد او و ﮔﻮاهﯽ ﺷﻬﻮدﯼ رخ داد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺁن ﻳﺎ ﮔﻮاهﯽ ﺷﺎن را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻳﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮاﯼ اداﯼ ﺷﻬﺎدت ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪِ .ﻟﻨﮓ ﮔﻮﺋﻮﮐﻮان هﻤﻴﺸﻪ اﺗﻬﺎم هﺎ را رد ﮐﺮدﻩ و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
ِﻟﻨﮓ ﮔﻮﺋﻮﮐﻮان در ﺗﺎرﻳﺦ  19دﺳﺎﻣﺒﺮ  2009ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ و ﮔﻮاهﯽ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ ﺗﺎ  24ﻣﺎرس  2009ﺑﺎرهﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
و در ﺁن زﻣﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ دورﺑﻴﻦ ﻳﮏ اﻋﺘﺮاف ﮐﺘﺒﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش رﺳﻤﯽ از ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ او در
ﭘﺮوﻧﺪﻩ اش اﺳﺖ .دادﺳﺘﺎﻧﯽ در دادﮔﺎﻩ اول هﻴﭻ ﻣﺪرﮐﯽ در ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻇﻬﺎرات ﺷﻬﻮد اراﻳﻪ ﻧﮑﺮد.
دادﮔﺎﻩ ﻣﻴﺎﻧﯽ ﺧﻠﻖ ﺷﻬﺮ داﻧﺪوﻧﮓ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ِﻟﻨﮓ ﮔﻮﺋﻮﮐﻮان را در ﺳﺎل  2009ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺮد ،ادﻋﺎﯼ ﺷﮑﻨﺠﻪ را ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﻧﺪاد .در  23ﺁﮔﻮﺳﺖ  ،2010ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻳﺎﻟﺖ ﻟﻴﺎاُﻧﻴﻨﮓ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﯼ ﮐﺮد ﮐﻪ روﯼ ﺑﺪن ﮔﻮﺋﻮﮐﻮان زﺧﻢ و ﺟﺎﯼ
زﺧﻢ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﻣﺪرﮎ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﯼ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻳﻦ زﺧﻢ هﺎ در اﺛﺮ ﺗﻴﻢ ﻓﺮﻋﯽ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻴﻔﺮﯼ اﻳﺠﺎد
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻟِﻨﮓ ﮔﻮﺋﻮﮐﻮان هﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺮﺟﻊ دﻳﮕﺮﯼ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﻨﺪ ،ﮔﺮوﻩ ﻣﺸﺎورﻩ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻬﺮ داﻧﺪوﻧﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاهﺪ داد و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺁن ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ.
ﻟِﻨﮓ ﮔﻮﺋﻮﮐﻮان ﻋﻠﻴﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻠﻖ اﻳﺎﻟﺖ ﻟﻴﺎاُﻧﻴﻨﮓ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد .در دادﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ،او ﺟﺎﯼ زﺧﻢ هﺎﯼ روﯼ
ﺳﺮ ،ﻣﭻ هﺎ و ﺳﺎق هﺎﻳﺶ را ﻧﺸﺎن داد و ﮔﻔﺖ ﺁﻧﻬﺎ در اﺛﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ .وﮐﻼﯼ ﻣﺪاﻓﻊ  56ﺷﺎهﺪ را اﺣﻀﺎر
ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ دادﮔﺎﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺁﻧﻬﺎ اﺟﺎزﻩ اداﯼ ﺷﻬﺎدت داد .در ﺗﺎرﻳﺦ  6ﻣﻪ  ،2011دادﮔﺎﻩ ﻟﻴﺎاُﻧﻴﻨﮓ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﻟِﻨﮓ
ﮔﻮﺋﻮﮐﻮان را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﻧﺎروﺷﻨﯽ ﺣﻘﺎﻳﻖ« و »ﻧﻘﺺ ﻣﺪارﮎ« ﺑﺮاﯼ دادرﺳﯽ دوﺑﺎرﻩ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .در ﭘﯽ دادرﺳﯽ دوﺑﺎرﻩ در
دادﮔﺎﻩ ﻣﻴﺎﻧﯽ ﺧﻠﻖ ﺷﻬﺮ داﻧﺪوﻧﮓ ،ﻟِﻨﮓ در ﺗﺎرﻳﺦ  23ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .او هﻨﻮز ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ اﺳﺖ.
هﻨﺪ ﺑﺮاﯼ هﻔﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﭘﯽ در ﭘﯽ ﮐﺴﯽ را اﻋﺪام ﻧﮑﺮد ،اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  110ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺗﺎزﻩ در ﺳﺎل  2011ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ اﻓﺮاد
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام در ﺳﺎل  2011را ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻪ  400ﺗﺎ  500ﻧﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪ.
در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻪ  ،2011رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﭘﺮاﺗﻴﺒﻬﺎ ﭘﺎﺗﻴﻞ ـ ﮐﻪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺘﻴﻨﺎف ﺑﺮاﯼ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﺑﻪ اﻋﺪام در هﻨﺪ اﺳﺖ ـ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻋﻔﻮ دِوﻳﻨﺪر ﭘﺎل ﺳﻴﻨﮓ ﺑﻮﻻر و ﻣﺎهﻨﺪرا ﻧﺎت داس را رد ﮐﺮد .ﺑﻮﻻر در ﺳﺎل  2001ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﮐﻪ در
ﺳﺎل  1993ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﻪ ﻧﻔﺮ در دهﻠﯽ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ و داس ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارﺗﮑﺎب ﻗﺘﻞ در ﺳﺎل  1996در ﮔﻮاهﺎﺗﯽ،
ﺁﺳﺎم ،از ﺳﺎل  1997ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻔﻮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ را ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺘﻞ راﺟﻴﻮ
ﮔﺎﻧﺪﯼ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺁﮔﻮﺳﺖ  2011رد ﮐﺮد .ﻣﻮروﮔﺎن ،ﺳﺎﻧﺘﺎن و ﺁرﻳﻮو )ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﭘﺮارﻳﻮاﻻن(
در ژاﻧﻮﻳﻪ  1998در دادﮔﺎﻩ وﻳﮋﻩ ﺿﺪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﮑﻢ هﺎﻳﺸﺎن در ﻣﻪ  1999در دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ هﻨﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﺷﺪ .اﻣﺎ ،اﻋﺪام در ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ را دادﮔﺎﻩ هﺎ ﻣﻌﻠﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض هﺎﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﺑﺎرﻩ ﺗﺎﺧﻴﺮ در
رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ هﺎﯼ ﻋﻔﻮ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن اﻧﺘﻈﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ زﻳﺮ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻓﺮاهﻢ ﺷﻮد.
در ﺗﺎرﻳﺦ  16ژوﺋﻦ  ،2011دادﮔﺎﻩ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻮﻣﺒﺎﯼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺻﺪور اﻟﺰاﻣﯽ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺶ  31ـ اﻟﻒ
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ﻧﻤﺎﻳﻪACT 50/001/2012 :

ﺣﮑﻢ اﻋﺪام و اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل 18 2011

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻣﻮاد رواﻧﮕﺮدان ،1985 ،ﻧﺎﻗﺾ اﺻﻞ  21ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و راﯼ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺁن و اﻋﻄﺎﯼ اﻧﺘﺨﺎب اﺧﺘﻴﺎرﯼ
ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎن داد .در ﭘﯽ اﻳﻦ ﺣﮑﻢ ،ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ،ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،وارد ﮐﺮدن ﺑﻪ هﻨﺪ ،ﺻﺪور ازهﻨﺪ
ﻳﺎ ﺣﻤﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻴﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎ ،ﺟﺮاﻳﻤﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺎﺿﯽ
ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام هﺴﺘﻨﺪ.
در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،2011ﭘﺎرﻟﻤﺎن هﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺑﺎ هﺪف ﺧﺮاﺑﮑﺎرﯼ در ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز را،
در ﻣﻮاردﯼ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﺮاﺑﮑﺎرﯼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮﯼ ﺷﻮد ،ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎزات ﺑﺎ اﻋﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در هﻤﺎن ﻣﺎﻩ ،در
ﺷﻬﺮ ﻏﺮﺑﯽ ُﮔﺠﺎرات ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش اﻟﮑﻞ ﺳﻤﯽ را ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎزات ﺑﺎ اﻋﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اﻧﺪوﻧﺰﯼ در ﺳﺎل  2011ﺑﺮاﯼ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﺎل ﭘﯽ در ﭘﯽ اﻋﺪام ﮔﺰارش ﻧﺸﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﮔﻮﻳﺎ در ﺳﺎل  2011ﺑﻪ اﻋﺪام
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود ﺑﻴﺶ از  100ﻧﻔﺮ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  2011ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪ ﮐﻪ
ﮔﺮوﻩ وﻳﮋﻩ اﯼ ﺑﺮاﯼ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام اﻧﺪوﻧﺰﯼ در ﮐﺸﻮرهﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در ژوﺋﻴﻪ
 ،2011وزﻳﺮ ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣُﺤﺎﯼ اﻣﻴﻦ اﺳﮑﻨﺪر ﮔﻮﻳﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮاﯼ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام اﻧﺪوﻧﺰﯼ
در ﺧﺎرج درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻔﻮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﮔﻮﻳﺎ دوﻟﺖ ﺑﺎ دوﻟﺘﻤﺮدان ﻣﺎﻟﺰﯼ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ ،ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻧﺪوﻧﺰﻳﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﺁﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺁﻣﺎرﯼ ﮐﻪ هﻤﻔﺮﯼ ﺁر ﺟﻤﺎت ،ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﮔﺮوﻩ وﻳﮋﻩ ﺣﻤﺎﻳﺖ از
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻧﺪوﻧﺰﯼ در ﺗﺎرﻳﺦ  3ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2011ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،در ﻣﺠﻤﻮع  221اﻧﺪوﻧﺰﻳﺎﻳﯽ در ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ
اﻋﺪام هﺴﺘﻨﺪ 45 :ﻧﻔﺮ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ 148 ،ﻧﻔﺮ در ﻣﺎﻟﺰﯼ و  28ﻧﻔﺮ در ﭼﻴﻦ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻔﺘﻮح ﺑﺴﻴﻮﻧﯽ ،رﻳﻴﺲ ﮔﺮوﻩ وﻳﮋﻩ،
در روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎ ﮔﻠﻮب اﻧﺪوﻧﺰﯼ ﮔﺰارش ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2011ﺗﻴﻢ او ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺁزادﯼ  37ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام را
30
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐﻨﺪ :هﺸﺖ ﻧﻔﺮ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ 14 ،ﻧﻔﺮ در ﻣﺎﻟﺰﯼ 11 ،ﻧﻔﺮ در ﭼﻴﻦ و ﻳﮏ ﻧﻔﺮ در اﻳﺮان.
در ژاﭘﻦ در ﺳﺎل  2011ﺑﺮاﯼ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻇﺮف  19ﺳﺎل اﻋﺪام ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪ .وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮﯼ ﺳﺎﺗﺴﻮﮐﯽ ادا ،ﮐﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ 14
ژاﻧﻮﻳﻪ  2011ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺴﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ و ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ،در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  2ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺟﺎﯼ
ﺧﻮد را ﺑﻪ هﻴﺪﺋﻮ هﻴﺮااُﮐﺎ داد .در ﻃﯽ دورﻩ ﺧﻮد در اﻳﻦ ﭘﺴﺖ هﻴﭻ ﻳﮏ از اﻳﻦ دو وزﻳﺮ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام اﻣﻀﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن اﮐﺘﺒﺮ
 ،2011ﺳﺮﻣﻨﺸﯽ ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ اُﺳﺎﻣﻮ ﻓﻮﺟﻴﻤﻮرا ﮔﻮﻳﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻳﮏ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ وزﻳﺮ هﻴﺮااُﮐﺎ را ﺗﺮﻏﻴﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ از اﺧﺘﻴﺎرات
ﺧﻮد ﺑﺮاﯼ ﺻﺪور اﺟﺎزﻩ اﻋﺪام اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﺪ.
در ﺗﺎرﻳﺦ  7اﮐﺘﺒﺮ ،2011ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﮐﺎﻧﻮن هﺎﯼ وﮐﻼﯼ ژاﭘﻦ در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺧﻮد در ﺗﺎﮐﺎﻣﺎﺗﺴﻮ ،ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﻮرﯼ ﮐﺎﮔﺎوا ،اﻋﻼﻣﻴﻪ اﯼ را در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﺮد .اﻳﻦ ﻓﺪراﺳﻴﻮن از دوﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﻮرﯼ »ﺑﺤﺚ هﺎﻳﯽ را
در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ« ﺑﺎ هﺪف اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ و در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ هﺎ در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ اﻋﺪام هﺎ را ﺗﻌﻠﻴﻖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ژاﭘﻦ در ﺳﺎل  ،2011در  10ﻣﻮرد ﺗﺎزﻩ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﮐﺮد و در ﭘﺎﻳﺎن  ،2011ﮔﻮﻳﺎ  130ﻧﻔﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ هﺎﻳﺸﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام هﻨﻮز ﻋﻠﻴﻪ اﻓﺮاد داراﯼ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ رواﻧﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ
هﺎﮐﺎﻣﺎدا اﻳﻮاﺋﻮ ،ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ از ﺳﺎل  1968ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ،هﻨﻮز ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﺎدﻩ  479ﻗﺎﻧﻮن ﺁﻳﻴﻦ دادرﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮﯼ ژاﭘﻦ ،او ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﻌﺎف ﺷﻮد ،زﻳﺮا »اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام
در وﺿﻌﻴﺖ دﻳﻮاﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻋﺪام ﺑﻪ دﺳﺘﻮر وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮﯼ ﻣﻌﻠﻖ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ «.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ دوﺑﺎرﻩ
هﺎﮐﺎﻣﺎدا ،دادﮔﺎﻩ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﺰوﮐﺎ دﺳﺘﻮر ﺁزﻣﺎﻳﺶ دﯼ ان ِا ﻟﺒﺎس هﺎﯼ ﺧﻮﻧﯽ را داد ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎ هﺎﮐﺎﻣﺎدا اﻳﻮاﺋﻮ در زﻣﺎن ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁزﻣﺎﻳﺶ دﯼ ان اِ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻳﺎﻓﺘﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮن روﯼ ﻟﺒﺎس هﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،در ﺗﺎرﻳﺦ  23دﺳﺎﻣﺒﺮ 2011
ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﺑﺪون ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪ .ﻳﮏ ﺁزﻣﺎﻳﺶ دﯼ ان ِا دﻳﮕﺮ ﺑﺮاﯼ اواﻳﻞ ﺳﺎل  2012ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺟﻮاب دوم ﻻﺋﻮس در ﺑﺎرﻩ اﺟﺮاﯼ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮎ در ﺗﺎرﻳﺦ  27ژاﻧﻮﻳﻪ  2011در ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻳﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ درﻣﻼﺣﻈﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ در  4ﻓﻮرﻳﻪ  2011ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را از اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
ﺑﺮاﯼ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻊ ﻧﺸﺪﻩ اﺑﺮازﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﺎﮐﻴﺪ از ﻻﺋﻮس ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻩ (2007) 10
ﮐﻤﻴﺘﻪ را در ﺑﺎرﻩ اﺟﺮاﯼ ﻋﺪاﻟﺖ در ﻣﻮرد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 31در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد.اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻊ ﺻﺮﻳﺢ اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻳﺎ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ
32
در ﻣﺎدﻩ ) 37اﻟﻒ( ﻋﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص زﻳﺮ  18ﺳﺎل در هﻨﮕﺎم ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم اﺷﺎرﻩ دارد.
ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻌﺪاد اﻋﺪام هﺎﻳﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺎﻟﺰﯼ در ﺳﺎل  2011اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  118ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺻﺎدرﻩ
در اﻳﻦ ﺳﺎل را ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .در ﺣﺪود دو ﺳﻮم ﺣﮑﻢ هﺎﯼ اﻋﺪام ﺑﺮاﯼ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺳﻮم از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺁﻣﺎرﯼ ﮐﻪ وزﻳﺮ داﺧﻠﻪ هﺸﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ در ﺗﺎرﻳﺦ  2ﺁورﻳﻞ  2011در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻳﮏ
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ﺣﮑﻢ اﻋﺪام و اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل 2011

ﺳﻮال ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد 696 ،ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮر در اﻧﺘﻈﺎر اﻋﺪام ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و از ﺳﺎل  1960ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،در ﻣﺠﻤﻮع  441ﻧﻔﺮ
اﻋﺪام ﺷﺪﻩ اﻧﺪ 33.دوﻟﺘﻤﺮدان ﻣﺎﻟﺰﻳﺎﻳﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ هﺎﯼ ﺧﻮد ﺑﺮاﯼ ﺗﺨﻔﻴﻒ در ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﺎﻟﺰﯼ ﻳﻮﻧﮓ ووﯼ ﮐﻮﻧﮓ در
ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر اداﻣﻪ دادﻧﺪ.
در ﻣﺎﻟﺪﻳﻮ در ﺳﺎل  2011ﺑﺮاﯼ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل هﺎﯼ اﺧﻴﺮ ﮔﻮﻳﺎ ﺣﮑﻢ ﺗﺎزﻩ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﻧﺸﺪ .در ﺗﺎرﻳﺦ  18ﺁورﻳﻞ ،2011
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺎﻟﺪﻳﻮ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ را ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻔﻮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارد ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﺻﺪور ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ
ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﻮد و اﺧﺘﻴﺎر رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ را ﺑﺮاﯼ اﻋﻄﺎﯼ ﻋﻔﻮ در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ،ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام هﻨﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺮار دوﻟﺘﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺁﻣﺎر ﺣﮑﻢ هﺎﯼ ﺗﺎزﻩ اﻋﺪام در ﺳﺎل  2011و
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪ .دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﻃﻼع داد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﮑﻢ اﻋﺪام رو ﺑﻪ
ﮐﺎهﺶ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﺣﮑﻢ هﻨﻮز ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد .رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ﺗﺴﺎﺧﻴﺎ اﻟﺒﮕﺪورج ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد در ژاﻧﻮﻳﻪ 2010
ﺑﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﮑﻢ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اداﻣﻪ داد .در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  ،2011ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺰرگ
ﮐﺸﻮر ،هﻨﻮز ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﻴﺎرﯼ دوم ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ راﯼ ﻧﺪادﻩ اﺳﺖ 34.در  21و 22
ﻣﺎرس  ،2011ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮔﺰارش ادوارﯼ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن در ﺑﺎرﻩ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ در اﻳﻦ
ﮐﺸﻮر را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد 35 .در ﻣﻼﺣﻈﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  30ﻣﺎرس ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ ،ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ  ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺮ اﺟﺮاﯼ اﻋﺪام ،ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام هﻨﻮز ﻣﻠﻐﺎ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺎﮐﻴﺪ از ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن
ﺧﻮاﺳﺖ هﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاﯼ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﺟﺮا درﺁورد و ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﻴﺎرﯼ دوم
ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دهﺪ 36.در ﻣﻪ  ،2011ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ﻣﺼﻮﺑﻪ اﯼ را ﺑﺮاﯼ اﺟﺮاﯼ
ﺗﻮﺻﻴﻪ هﺎﯼ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ از ﺟﻤﻠﻪ »اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﺬف ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام از ﻗﻮاﻧﻴﻦ« را در ﻓﺎﺻﻠﻪ  2011ـ 2012
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﺮد.
در ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ،ﮔﻮﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  33ﺣﮑﻢ ﺗﺎزﻩ اﻋﺪام در ﺳﺎل  2011ﺻﺎدر ﺷﺪ .در  16ﻣﻪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر 28/2011دﻓﺘﺮ رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮرﯼ ،ﺣﮑﻢ اﻋﺪام  657ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺖ .ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻋﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ :ﺷﺶ ﭼﻴﻨﯽ ،ﻳﮏ ﻣﺎﻟﺰﻳﺎﻳﯽ ،ﭘﻨﺞ
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ﺳﻨﮕﺎﭘﻮرﯼ ،ﻳﮏ ﺗﺎﻳﻮاﻧﯽ و دو ﺗﺎﻳﻠﻨﺪﯼ .ﮔﻮﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  30ﻧﻔﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ دو زن ،در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﻮدﻧﺪ.
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر در ﺗﺎرﻳﺦ  27ژاﻧﻮﻳﻪ  2011در ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ 38.در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺳﺎل  1988ﺑﻪ ﺑﻌﺪ هﻴﭻ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام اﺟﺮاﯼ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را رد ﮐﺮد .هﻴﺄت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ و وزارت ﺧﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاهﻨﺪ داد ،اﻣﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﯽ در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﻮﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬارﯼ اﺳﺖ .ﻣﺸﺨﺺ
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ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﻴﺎرﯼ دوم ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ.
وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﺋﻮرو در ﺗﺎرﻳﺦ  24ژاﻧﻮﻳﻪ  2011در ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .هﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﺳﺎل  2004ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ،ﮐﻪ اﺻﻞ ) 4(1ﺁن ﺻﺪور
ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را ﻣﺠﺎز ﮐﺮدﻩ ،ﺷﺮوع ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮﯼ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ دو ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 2009از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻳﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ .ﻻﻳﺤﻪ دوم ،ﮐﻪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ راﺑﺮاﯼ ﺣﺬف اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﮏ رﻓﺮاﻧﺪم ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش هﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ،راﯼ دهﻨﺪﮔﺎن در ﻓﻮرﻳﻪ
 2010اﺻﻼﺣﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﯼ را رد ﮐﺮدﻧﺪ و ﻳﮏ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎزﻧﮕﺮﯼ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﮑﺴﺖ رﻓﺮاﻧﺪم
را در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ دارد.رﻳﻴﺲ هﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور او ،رد ﺷﺪن اﺻﻼﺣﺎت در رﻓﺮاﻧﺪم ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺎﺷﯽ از
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ و ﺗﻌﺪاد اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺮدم ﻧﺎﺋﻮرو از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﯼ .ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ هﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﻧﺎﺋﻮرو اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻣﻘﺮر ﻧﮑﺮدﻩ و ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻳﻦ ﻣﺠﺎزات را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﻨﺪ ،زﻳﺮا ﻧﺎﺋﻮرو ﭘﺮوﺗﮑﻞ
اﺧﺘﻴﺎرﯼ دوم ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻩ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻴﺰﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻪ ﻣﺮدم ﻧﺎﺋﻮرو و ﻧﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد 40 .در ﭘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ،ﻧﺎﺋﻮرو در ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺘﺒﯽ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻧﺎﺋﻮرو ﺗﻮﺻﻴﻪ هﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
41
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ و دو ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﻴﺎرﯼ ﺁن و اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺗﻌﺪاد ﺣﮑﻢ هﺎﯼ اﻋﺪام و اﻋﺪام هﺎﯼ اﺟﺮا ﺷﺪﻩ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش هﺎﯼ رﺳﺎﻧﻪ اﯼ در ﺳﺎل  2011ﻇﺎهﺮا رو ﺑﻪ
ﮐﺎهﺶ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺟﺮاﯼ  30اﻋﺪام در ﻃﯽ اﻳﻦ ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﺁوردﯼ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﻤﺘﺮ از
واﻗﻌﻴﺖ در ﺑﺎرﻩ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺒﻮدن ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺣﻘﻮﻗﯽ
و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،هﻴﭻ ﻳﮏ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ هﺎ در ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﺪل و دادرﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎزﮔﺎرﯼ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﻓﺮوردﻳﻦ 1391

ﻧﻤﺎﻳﻪACT 50/001/2012 :

ﺣﮑﻢ اﻋﺪام و اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل 20 2011

در ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2011ﮔﺰارش هﺎﯼ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪﻩ ﺣﺎﮐﯽ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ادارﻩ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ در اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﮑﻴﻢ رهﺒﺮﯼ ﮐﻴﻢ ﺟﻮﻧﮓ اون
ﺑﻴﺶ از  200ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﺌﻮﻻن را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدﻩ و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ اﻋﺪام ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .در ژوﺋﻴﻪ  ،2011ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﮔﺰارش هﺎﯼ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪﻩ اﯼ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ  30ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﯽ را ﮐﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮهﺎﯼ ﺑﻴﻦ دو ﮐﺮﻩ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮدﻩ ﻳﺎ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮهﺎﯼ دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻴﺮﺑﺎران اﻋﺪام ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﻳﺎ در ﺗﺼﺎدف هﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ
ﺗﺮاﻓﻴﮏ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻩ اﻧﺪ .اﻋﺪام در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ در داﺧﻞ اردوﮔﺎﻩ هﺎﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﮔﻮﻳﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎل اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻋﺪام در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺗﻌﺪادﯼ »اﻋﺪام ﻗﻀﺎﻳﯽ« ،ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮاﻳﻦ
ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدﯼ اﻋﺪام ﻓﺮاﻗﻀﺎﻳﯽ در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺗﺎرﻳﺦ  10ﻣﺎرس  ،2011ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﻳﮋﻩ اﻋﺪام هﺎﯼ ﻓﺮاﻗﻀﺎﻳﯽ ،ﻓﻮرﯼ ﻳﺎ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﯼ در ﺑﺎرﻩ  37ﻣﻮرد اﻋﺪام ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮاﻳﻢ اﻗﺘﺼﺎدﯼ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ  2007و  2010ﺑﺮاﯼ دوﻟﺖ ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﮐﻪ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮاﯼ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﺎل ﭘﯽ در ﭘﯽ هﻴﭻ ﻣﻮرد اﻋﺪام ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ  313ﺣﮑﻢ ﺗﺎزﻩ اﻋﺪام در ﺳﺎل 2011
ﺻﺎدر ﺷﺪ .ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ و ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﺗﺠﺎوز و ﺁدم
رﺑﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻮل ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻔﺮﮔﻮﻳﯽ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ هﻴﭻ ﮐﺲ ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﻋﺪام
ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ .در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 8300 ،ﻧﻔﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺗﺎرﻳﺦ  12ﺁﮔﻮﺳﺖ  ،2011ﻳﮏ دادﮔﺎﻩ ﺿﺪ ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﺷﻬﻴﺪ ﻇﻔﺮ ،ﻋﻀﻮ ﮔﺮوﻩ ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ رﻧﺠﺮز ]ﺗﮑﺎوران[ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ
ﺳﺮﻓﺮاز ﺷﺎﻩ در ﮐﺮاﭼﯽ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ در ژوﺋﻦ ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﺎ دار ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد .در ﺗﺎرﻳﺦ  21ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،ﻳﮏ دادﮔﺎﻩ ﺿﺪ ﺗﺮورﻳﺴﻢ
دﻳﮕﺮ در ﮔﻮﺟﺮاﻧﻮاﻻ ،اﻳﺎﻟﺖ ﭘﻨﺠﺎب ،هﻔﺖ ﻧﻔﺮ از  22ﻧﻔﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻗﺘﻞ دو ﺑﺮادر ﻧﻮﺟﻮان را ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد .دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ
ﺿﺪ ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﻣﻮازﻳﻦ دادرﺳﯽ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ را ﺑﺮﺁوردﻩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﭘﺎﭘﺎﺋﻮ ﮔﻴﻨﻪ ﺟﺪﻳﺪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﭘﻨﺞ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﭘﺎﺋﻮ ﮔﻴﻨﻪ ﺟﺪﻳﺪ در ﺗﺎرﻳﺦ  13ﻣﻪ  2011در
ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮهﺎ و ﺗﻮﺻﻴﻪ هﺎﯼ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،هﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن را ﻟﻐﻮ ﻳﺎ اﺻﻼح ﮐﻨﺪ ،ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﺟﺮا ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ .هﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ دادﮔﺎﻩ
هﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را در ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎهﺶ
دادﻩ اﺳﺖ .هﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻦ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎﻩ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار
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ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ،اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻳﺤﺜﯽ در ﺑﺎرﻩ ﺁن ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻴﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
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هﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﭘﺎﭘﺎﺋﻮ ﮔﻴﻨﻪ ﺟﺪﻳﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺘﺒﯽ  30ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را رد ﮐﺮد.
ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﺟﺮاﯼ اﻋﺪام در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﻨﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﮔﻮﻳﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻳﮏ ﻣﻮرد ﺑﻘﻴﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮد .ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﺰاﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻮرد ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ.
وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر در ﺗﺎرﻳﺦ  6ﻣﻪ  2011در ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر در ﺑﺎرﻩ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ را ﻧﺎدﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻧﺒﻮ ِد اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﺎزات اﻟﺰاﻣﯽ اﻋﺪام ،اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد .هﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺮاﯼ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ و ﭘﺲ از دارﺳﯽ ﻗﻀﺎﻳﯽ و در ﺳﺎزﮔﺎرﯼ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺁﻣﺎر اﻋﺪام هﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺪاوم ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮا ﮐﺮدﻩ ﻳﺎ در ﺟﺮﻳﺎن اﺟﺮاﯼ ﺁن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ درﺧﻮاﺳﺖ از ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﺮاﯼ اﺛﺒﺎت ﺑﯽ ﮔﻨﺎهﯽ،
ﺑﺎر اﺛﺒﺎت ﺗﻘﺼﻴﺮ در ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎﯼ اﻋﺪام را ﺑﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺤﻮل ﮐﻨﺪ؛ و ﺁﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت دﻳﮕﺮ در ﺑﺎرﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ اﻋﻼم ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻓﻮرﯼ اﻋﺪام هﺎ ﺑﺎ هﺪف اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام؛ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ
و ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﻴﺎرﯼ دوم ﺁن؛ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎرﻩ اﻋﺪام هﺎ و ﺣﮑﻢ هﺎﯼ اﻋﺪام دادﮔﺎﻩ هﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،و
ﺑﺎزﻧﮕﺮﯼ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات و ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﻟﻐﺎﯼ ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﻟﺰاﻣﯽ اﻋﺪام
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را رد ﮐﺮد.
در ﺗﺎرﻳﺦ  9ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2011درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪا ِم راﻣﺎﻟﻴﻨﮕﺎم راوﻳﻨﺘﺮان ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎرﯼ
ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﭘﺮوﻧﺪﻩ در دادﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﻣﻄﺮح
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ﺷﺪ .اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﺗﺎرﻳﺦ  12ژاﻧﻮﻳﻪ  2012رد ﺷﺪ.
در ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺳﺎل  2011اﻋﺪام اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ .در ﺗﺎرﻳﺦ  8ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ  5000روز ﺑﺪون
اﻋﺪام را ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺷﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﮔﻮﻳﺎ ﻳﮏ ﺣﮑﻢ
اﻋﺪام در ﺳﺎل  2011ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در ﺗﺎرﻳﺦ  8ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2011ﭼﻬﺎر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﭘﺎرﻟﻤﺎن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯼ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﻋﻀﺎﯼ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬارﯼ و ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻟﻮاﻳﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاﯼ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻟﻮاﻳﺢ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل هﻨﻮز در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻩ ﺣﺎﮐﯽ از ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2011در ﺳﺮﯼ ﻻﻧﮑﺎ  106ﺣﮑﻢ ﺗﺎزﻩ اﻋﺪام
ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ و در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  362ﻧﻔﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﻮدﻧﺪ .در اواﺧﺮ دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،2011ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻗﺼﺪ دارد اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ،دﺑﻴﺮ وزارت اﺻﻼح زﻧﺪان و ﺑﺎزﭘﺮورﯼ ،ﺁ .دﻳﺴﺎﻧﺎﻳﮑﻪ ،ﮔﻮﻳﺎ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان از ادارﻩ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ ﺧﺰاﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻳﮏ ﻣﺎﻣﻮر اﻋﺪام ﮐﺮدﻩ و ﭼﻨﺪﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاﯼ
اﻳﻦ ﺷﻐﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﻳﺴﺎﻧﺎﻳﮑﻪ ،در اواﺧﺮ دﺳﺎﻣﺒﺮ 750 ،ﻧﻔﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺗﺎﻳﻮان ،ﭘﻨﺞ ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺟﺮاﻳﻢ ارﺗﮑﺎﺑﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ  1988و  2005ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺗﺎرﻳﺦ 4
ن ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬارﯼ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎﻳﻮان ،ﮔﻮﻳﺎ در اول
ﻣﺎرس  2011ﺗﻴﺮﺑﺎران ﺷﺪﻧﺪ .وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮﯼ ﺗﺴﻨﮓ ﻳﻮﻧﮓ ـ ﻓﻮ در ﺟﻠﺴﻪ اﯼ در ﻳﻮا ِ
ﻣﺎرس ﭘﺎﻳﺎن وﻗﻔﻪ  11ﻣﺎهﻪ در اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .اﻣﺎ ،زﻧﺪاﻧﻴﺎن اﻋﺪام ﺷﺪﻩ ،ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ و وﮐﻼﻳﺸﺎن ﭘﻴﺶ
از اﻧﺠﺎم اﻋﺪام هﺎ اﻃﻼﻋﯽ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
اﻳﻦ اﻋﺪام هﺎ درﺳﺖ ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ از ﺁن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﻣﺎ ﻳﻴﻨﮓ ـ ﺟﻮ رﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺪام ﻳﮏ ﻣﺮد ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ ،ﺳﺮﺑﺎز
ﻧﻴﺮوﯼ هﻮاﻳﯽ ﭼﻴﺎﻧﮓ ﮐﻮو ـ ﭼﻴﻨﮓ ،در ﺳﺎل  1997ﻋﺬرﺧﻮاهﯽ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .ﻣﺮد دﻳﮕﺮﯼ در اواﺧﺮ ژاﻧﻮﻳﻪ  2011دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ و
ﺑﻪ ﺁن ﺟﺮم اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد.
ﺷﺎﻧﺰدﻩ ﺣﮑﻢ ﺗﺎزﻩ اﻋﺪام ﮔﻮﻳﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪ و  55ﻧﻔﺮ ﮔﻮﻳﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺳﺎل ،2011
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام در ﺗﺎﻳﻮان هﻨﻮز ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻔﻮ ﻳﺎ ﺗﺤﻔﻴﻒ ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻳﻦ ﺣﻖ را ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﺗﺎﻳﻮان ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن داﺧﻠﯽ در ﺳﺎل  2009ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺁن ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ
و ﻣﻘﺮرات ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ  2011ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺮاﯼ ﻣﻴﺜﺎق ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺻﺪور ﻣﺠﺎزات
اﻋﺪام ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﺳﺎل  2011اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﻳﻮا ِ
ن ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬارﯼ ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺨﻠﻒ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ را در ﺗﺎرﻳﺦ  4ﺁورﻳﻞ  2011اﺻﻼح و ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از ﮔﺰﻳﻨﻪ هﺎﯼ ﻣﺠﺎزات در ﻣﺎدﻩ هﺎﯼ  16و  17ﺣﺬف ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎدﻩ هﺎﯼ ﺑﺎزﻧﮕﺮﯼ ﺷﺪﻩ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮔﺮوهﯽ اﺳﻠﺤﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهﻨﺪ ﺁﺳﻴﺐ ﺟﺪﯼ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ
درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد .ﺣﺬف ﺁدم رﺑﺎﻳﯽ ،ﻗﺎﭼﺎق اﺳﻠﺤﻪ ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺟﻌﻞ اﺳﮑﻨﺎس از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺮاﻳﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎزات
ن ﻗﻀﺎﻳﯽ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ارﮔﺎن ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺗﺎﻳﻮان ،ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ
ﺑﺎ اﻋﺪام ﮔﻮﻳﺎ در ﺳﺎل  2011ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮد .در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2011ﻳﻮا ِ
ﺑﺎزﻧﮕﺮﯼ در ﻗﺎﻧﻮن ﺁﻳﻴﻦ دادرﺳﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﻴﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ دادرﺳﯽ ،دادﺳﺘﺎن هﺎ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻧﻬﺎﻳﯽ
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎﺿﯽ ،دﻳﮕﺮ اﺟﺎزﻩ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ دوﺑﺎرﻩ ﻣﺘﻬﻤﺎن را ﻧﺨﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ.

ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺗﺎﻳﻮاﻧﯽ ﭼﻴﻮ هﻮـ ﺷﻮن در ﺳﺎل  1989ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﺗﺎﻳﻮان ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .در ﺗﺎرﻳﺦ 25
ﺁﮔﻮﺳﺖ  ،2011دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ در ﭘﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ دوﺑﺎرﻩ او را رد ﮐﺮد و او را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ اﻋﺪام
ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮد.
ﭼﻴﻮ هﻮـ ﺷﻮن در ﺳﺎل  1988ﺑﺎزداﺷﺖ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دو ﺟﺮم ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪ :ﺁدم رﺑﺎﻳﯽ و ﻗﺘﻞ ﻟﻮ ﭼﻨﮓ و ﻗﺘﻞ ﮐﻮ
هﻮﻧﮓ ﻳﻮ ـ ﻻن .ﻓﻘﻂ ﭼﻴﻮ هﻮـ ﺷﻮن ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ؛  11ﻣﺘﻬﻢ هﻢ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺣﮑﻢ هﺎﯼ زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
هﻤﮕﯽ ﺣﺒﺲ ﺧﻮد را ﮔﺬراﻧﺪﻩ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ در زﻧﺪان درﮔﺬﺷﺖ.
ﭼﻴﻮ هﻮـ ﺷﻮن و هﻢ ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎﯼ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻩ اول ﺑﺎزداﺷﺖ در اﻧﺰواﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻩ و ﺑﺮاﯼ اﻋﺘﺮاف ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪﻩ
اﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪا اﻋﺘﺮاﻓﺸﺎن را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
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ﻧﻤﺎﻳﻪACT 50/001/2012 :

ﺣﮑﻢ اﻋﺪام و اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل 22 2011

در ﺳﺎل  ،1994ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رﺳﻤﯽ ،دو دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و  10اﻓﺴﺮ ﭘﻠﻴﺲ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺁدم رﺑﺎﻳﯽ و ﻗﺘﻞ ﻟﻮ ﭼﻨﮓ را در
دﺳﺖ رﺳﻴﺪﮔﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺴﺐ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ زور از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﻠﻴﺲ در ﺳﺎل 2003ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﺮد
ﮐﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﮐﻪ ﻳﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام دﻳﮕﺮ درﺳﺖ ﭘﻴﺶ از اﻋﺪام ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻟﻮ ﭼﻨﮓ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ،ﭘﻨﻬﺎن
ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
در  23ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻴﻮ هﻮـ ﺷﻮن در زﻧﺪان ﺑﻮدﻩ ،ﭘﺮوﻧﺪﻩ او  11ﺑﺎر ﺑﻴﻦ دادﮔﺎﻩ و دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﭘﺲ و ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دادﮔﺎﻩ
هﺎ از ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻋﺘﺮاف او ﮐﻪ زﻳﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺴﺐ ﺷﺪﻩ ﺧﻮددارﯼ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و در ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاف ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام دﻳﮕﺮ ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ ﻟﻮ ﭼﻨﮓ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﮑﺮدﻩ اﻧﺪ.
در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺮاﯼ دوﻣﻴﻦ ﺳﺎل ﭘﯽ در ﭘﯽ هﻴﭻ ﻣﻮرد اﻋﺪام ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪ .ﺁﻣﺎرﯼ ﮐﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﮐﻪ در
ﺳﺎل  40 ،2011ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺷﺎﻣﻞ ُﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮاﯼ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در ﭘﺎﻳﺎن  ،2011ﺣﮑﻢ هﺎﯼ اﻋﺪام  81ﻣﺮد و
ﺷﺶ زن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام در دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﭼﻬﻞ و ﻧﻪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدان و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺶ زن ﺑﻪ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪاﻗﻞ  610ﻧﻔﺮ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دوﻟﺖ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺮاﯼ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮐﺮدن
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺎ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم ﻣﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮاﯼ ﺳﺎل هﺎﯼ  2009ﺗﺎ  2013در ﺳﺎل  2011ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ در ﻓﻮرﻳﻪ  2011اوﻟﻴﻦ اﺋﺘﻼف ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺗﺸﮑﻴﻞ داد.
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ در ﺗﺎرﻳﺦ  5اﮐﺘﺒﺮ  2011در ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺑﺮاﯼ اﺷﺨﺎص زﻳﺮ  18ﺳﺎل ﻣﻠﻐﺎ ﮐﺮدﻩ و ﺁن را ﺑﺮاﯼ زﻧﺎن
ﺣﺎﻣﻠﻪ و اﺷﺨﺎص داراﯼ اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد .هﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ هﺎﯼ زﻳﺮ را ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دهﺪ و ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻧﻮزدهﻢ ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻣﺎرس  2012ﭘﺎﺳﺦ دهﺪ :ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﻴﺎرﯼ دوم ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ؛ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪﻩ؛ ﺑﺎزﻧﮕﺮﯼ در
45
ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺮاﯼ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر؛ و هﺮﭼﻪ زودﺗﺮ اﻋﻼم ﺗﻌﻠﻴﻖ اﺟﺮاﯼ اﻋﺪام ﺑﺎ هﺪف اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2011ﺁﻣﺎر اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در وﻳﺘﻨﺎم هﻨﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺮار دوﻟﺘﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻞ در ﻃﯽ اﻳﻦ ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ اﻋﺪام و ﺻﺪور ﺣﺪاﻗﻞ  23ﺣﮑﻢ ﺗﺎزﻩ اﻋﺪام اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر
ﺛﺒﺖ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻳﮏ ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ وزارت اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮐﺎﺋﻮ ﻧﮕﻮﮎ اُﺁﻧﺎﻩ ،در روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻧﻪ ﻧﻴﻦ در ﺗﺎرﻳﺦ  24ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2011
ﮔﺰارش ﺷﺪ ﮐﻪ در وﻳﺘﻨﺎم ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺣﺪود  100ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺎﻧﻪ ﻧﻴﻦ در  3ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2011ﮔﺰارش ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ هﻮ ﺗﺎﻧﻪ دﻳﻨﻪ ،ﻣﻌﺎون ادارﻩ اﺟﺮاﯼ اﺣﮑﺎم ﮐﻴﻔﺮﯼ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻗﻀﺎﻳﯽ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ درﺳﺮاﺳﺮﮐﺸﻮر ﺑﻴﺶ از360
زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺎن در ﺷﻬﺮ هﻮﺷﯽ ﻣﻴﻦ ،هﺎﻧﻮﯼ ،ﻧﮕﻪ ﺁن و ﺳﻮن ﻻ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .در ﺳﺎل
 2011اﺟﺮاﯼ اﻋﺪام اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاﯼ ﺣﮑﻢ هﺎﯼ ﮐﻴﻔﺮﯼ ﺳﺎل  ،2010ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ژوﺋﻴﻪ  2011ﺑﻪ اﺟﺮا در ﺁﻳﺪ ،ﺗﺎ ﻧﻮاﻣﺒﺮ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﺷﺮوع ﺳﺎل  2012ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺎد .اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺰرﻳﻖ ﮐﺸﻨﺪﻩ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش اﻋﺪام ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﻴﺮﺑﺎران ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮاﯼ
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﻣﮑﺎن درﺧﻮاﺳﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﺟﻨﺎزﻩ زﻧﺪاﻧﻴﺎن اﻋﺪام ﺷﺪﻩ را ﺑﺮاﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ و وﮐﻼﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ ﮐﺎر،
ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن اﻋﺪام ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ هﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﺟﻨﺎزﻩ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ هﺎﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻن ارﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2011ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،دوﻟﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺖ در اواﺧﺮ  2011ﭘﻨﺞ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺰرﻳﻖ
ﮐﺸﻨﺪﻩ در هﺎﻧﻮﯼ ،ﺷﻬﺮ هﻮﺷﯽ ﻣﻴﻦ و اﺳﺘﺎن هﺎﯼ ﺳﻮن ﻻ ،اﻧﮓ ﺁن و داﮎ ﻻﮎ ﺑﺴﺎزد .در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ،ﺁﻣﻮزش ﺗﻴﻢ هﺎﯼ ﻣﺠﺮﯼ اﻋﺪام
در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻮد .ﮔﺰارش هﺎ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وزارت دﻓﺎع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد ﺳﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺰرﻳﻖ ﮐﺸﻨﺪﻩ دﻳﮕﺮ ﺑﺴﺎزد و اﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺰرﻳﻖ
ﮐﺸﻨﺪﻩ ﮐﻢ ﮐﻢ در هﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.

اﻳﻦ روش ﺑﺮاﯼ ﮐﺸﺘﻦ هﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ
ﺗﺰرﻳﻖ ﮐﺸﻨﺪﻩ در وﻳﺘﻨﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻪ ﻣﺎدﻩ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد :ﭘﻨﺞ ﮔﺮم ﺳﺪﻳﻢ ﺗﻴﻮﭘﻨﺘﺎل ﮐﻪ ﻳﮏ هﻮﺷﺒَﺮ اﺳﺖ؛  100ﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮم
ﭘﺎﻧﮑﻴﻮروﻧﻴﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﻋﻀﻠﻪ هﺎ را ﺷﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ و  100ﮔﺮم ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﮐﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺮاﯼ اﻳﺴﺘﺎدن ﻗﻠﺐ.
ﺧﺎﻧﻢ ﻟﯽ ﺗﯽ ﺗﻮ ﺑﺎ ،رﻳﻴﺲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ،ﮔﻮﻳﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ »ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎزﻩ در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﯼ درﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ
رود ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ ،درد ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﺤﮑﻮم و ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش اﻳﺠﺎد و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﺎﻣﻮران اﻋﺪام را ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ
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ﻣﺴﺌﻮﻻن ارﺷﺪ دﻳﮕﺮ هﻢ اﻇﻬﺎرات ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.

ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﮔﺰارش ﺳﺎل  2007ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻋﺪام ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﮐﺸﻨﺪﻩ :ﻳﮏ رﺑﻊ ﻗﺮن ﻣﺴﻤﻮم ﮐﺮدن دوﻟﺘﯽ 47،ﺑﺎ اﻳﻦ
ادﻋﺎ ﮐﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﮐﺸﻨﺪﻩ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ »اﻧﺴﺎﻧﯽ« ﺑﺮاﯼ روش هﺎﯼ »ﺳﻨﺘﯽ« اﻋﺪام ﻣﺜﻞ دار ،ﮔﺮدن زﻧﯽ ،ﺗﻴﺮﺑﺎران ،ﮔﺎز ﻳﺎ ﺻﻨﺪﻟﯽ
اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺗﻌﺪادﯼ از اﻋﺪام هﺎﯼ ﻧﺎﺷﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﮐﺸﻨﺪﻩ را ﺷﺮح دادﻩ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ
ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﮐﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﻓﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ دﭼﺎر ﺗﺸﻨﺞ ﻳﺎ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن
رگ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ» .ﮐﺎرﺁﻳﯽ« ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺰرﻳﻖ ﮐﺸﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪﯼ ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻤﻴﻘﯽ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮط داروهﺎﯼ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻧﺪاﻧﯽ را در ﻳﮏ » ﻗﻴﺪ و ﺑﻨﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ« ﺑﻴﻨﺪازد ﮐﻪ در ﻋﻴﻦ هﺸﻴﺎرﯼ ﮐﺎﻣﻼ
ﻓﻠﺞ و ﻧﺎﺗﻮان از ﺣﺮﮐﺖ ﻳﺎ ﻓﺮﻳﺎد زدن ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻴﺶ از ﻣﺮگ دﭼﺎر درد ﮐﺸﻨﺪﻩ و رﻧﺞ ﺷﺪﻳﺪ رواﻧﯽ ﺷﻮد.
در ﺳﺎل  ،2011روزﻧﺎﻣﻪ وﻳﺘﻨﺎﻣﯽ ﺗﻮوﯼ ﺗِﺮﻩ دو ﺳﺮﯼ ﻣﻘﺎﻟﻪ 48در ﺑﺎرﻩ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در وﻳﺘﻨﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻤﻴﺎﺑﯽ از
واﻗﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﮐﺸﻮر اراﻳﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ هﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺟﺮاﯼ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺷﺎهﺪان ﻋﻴﻨﯽ،زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام و وﮐﻼ ،ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎرﯼ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺣﺎﮐﻢ در ﻟﺤﻈﺎت ﺁﺧﺮ ﭘﻴﺶ از اﻋﺪام و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁن را ﺑﺮ ﻣﺎﻣﻮران
زﻧﺪان ،ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ اﻋﺪام زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارش هﺎ ،زﻧﺪاﻧﻴﺎن در وﻳﺘﻨﺎم ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﻪ ﺑﻨﺪ اﻋﺪام ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ هﻤﻴﺸﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ اﯼ ﺟﺪا
از ﻣﺤﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ زﻧﺪاﻧﻴﺎن دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻨﺪ اﻋﺪام »روح زﻧﺪﻩ« ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﻬﻨﺎﯼ ﺳﻠﻮل هﺎﻳﺸﺎن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و در
ﺁﻧﻬﺎ دو ﺗﺨﺖ ﺳﻴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯼ ﺧﻮاب ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻏﻞ و زﻧﺠﻴﺮ وﺟﻮد دارد .اﻳﻦ ﺳﻠﻮل هﺎ ﺑﺮاﯼ دو زﻧﺪاﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪﻩ ،اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺪان هﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ در ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام اﻏﻠﺐ ﺑﺎ هﻢ از ﻃﺮﻳﻖ دﻳﻮارهﺎﯼ زﻧﺪان
ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﻳﺎ ﺷﻔﺎهﯽ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎزﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﮐﻪ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ .ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ،ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻳﺎ وﮐﻴﻞ او هﻴﭻ اﺑﻼﻏﻴﻪ اﯼ
در ﺑﺎرﻩ اﻋﺪام اراﻳﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﭘﺲ از رد ﺷﺪن ﻓﺮﺟﺎم ﻧﻬﺎﻳﯽ ،ﻧﺎﻇﺮ زﻧﺪان زﻧﺪاﻧﯽ را ﻳﮏ روز ﺻﺒﺢ ﺳﺎﻋﺖ  3ﺑﻴﺪار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از اﻋﺪام ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻮﻗﻮع او ﻣﻄﻠﻊ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﯽ رود ،ﻟﺒﺎس ﻧﻮ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ و ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻏﺬاﻳﺶ را ﺷﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﺳﻮپ و ﻳﮏ ﻟﻴﻮان ﺁب ﻣﯽ ﺧﻮرد و در
ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻳﮏ ﺳﻴﮕﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .زﻧﺪاﻧﯽ اﺟﺎزﻩ دارد ﺑﺮاﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش ﻳﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ ﻳﺎ ﭘﻴﺎﻣﯽ ﺿﺒﻂ ﺷﺪﻩ ﺑﺪهﺪ .ﺳﭙﺲ زﻧﺪاﻧﯽ
از ﺑﻨﺪ اﻋﺪام ﺑﻪ ﺑﻴﺮون هﺪاﻳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮاﯼ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻧﻬﺎﻳﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮل اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ،ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺘﻪ اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات ﺗﺤﻮﻳﻞ دادﻩ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  ،2011اﻋﺪام در وﻳﺘﻨﺎم ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﻮﺧﻪ ﺁﺗﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮﮐﺐ از ﭘﻨﺞ ﻣﺮد اﺳﺖ .زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ دﻳﺮﮎ
ﭼﻮﺑﯽ هﺪاﻳﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ و رﻳﻴﺲ ﮐﻤﻴﺘﻪ اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺣﮑﻢ را ﺑﺮاﯼ او ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .ﻣﻴﺪان ﺗﻴﺮ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﺑﻮد :هﺮ
ﻗﺒﺮ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮﻓﯽ ،ﺷﻬﺮ وﻻدت ،ﺳﻦ و ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻮت ﺑﺮ ﺁن ﺣﮏ ﺷﺪﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺟﻨﺎزﻩ هﺎ ﺑﺮاﯼ
دﻓﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  ،2011ﺷﺒﮑﻪ ﺿﺪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺁﺳﻴﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻋﻀﺎﻳﯽ در  24ﮐﺸﻮر در ﺁﺳﻴﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮش داد .اﻳﻦ
ﺷﺒﮑﻪ اوﻟﻴﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻬﻢ ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و در ﺁن ﺑﻪ دادن ﮔﺰارش در ﺑﺎرﻩ ﻧﻔﯽ ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و اﻋﺪام
هﺰاران ﻧﻔﺮ در ﺁﺳﻴﺎ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ 49.درﺧﻮاﺳﺖ هﺎﯼ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ اﻓﺮادﯼ از ﭼﻴﻦ ،هﻨﺪ ،اﻧﺪوﻧﺰﯼ ،ژاﭘﻦ،
ﻣﺎﻟﺰﯼ ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،ﺗﺎﻳﻮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺁن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .در ﻧﺸﺮﻳﻪ و درﺧﻮاﺳﺖ هﺎﯼ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ،اﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻐﺎﮔﺮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام  ،ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮدهﺎ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮﯼ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﺳﺎزﮔﺎرﯼ
ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﻓﺮض ﺑﯽ ﮔﻨﺎهﯽ ،ﺣﻖ داﺷﺘﻦ وﮐﻴﻞ و ﺣﻤﺎﻳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﺘﺮاف اﺟﺒﺎرﯼ و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻮد.

اروﭘﺎ و ﺁﺳﻴﺎﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ
ﺑﻼروس ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮر در اروﭘﺎ و از اﺗﺤﺎد ﺷﻮروﯼ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  2011اﻋﺪام ﮐﺮد .ﺁﻧﺪرﻳﻪ ﺑﻮردﻳﮑﺎ 28 ،ﺳﺎﻟﻪ ،و ﻳﮏ ﻣﺮد
دﻳﮕﺮ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ  14و  19ژوﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺳﺎل  2009اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﻴﺶ از اﻧﺠﺎم اﻋﺪام ﻳﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ
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ﻧﻤﺎﻳﻪACT 50/001/2012 :

ﺣﮑﻢ اﻋﺪام و اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل 24 2011

از ﺁن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﻴﭻ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﻣﺮدان رﺳﻤﺎ در ﺑﺎرﻩ اﻋﺪام هﺎ اﻃﻼﻋﯽ دادﻩ ﻧﺸﺪ .ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺁﻧﺪرﻩ ﺑﻮردﻳﮑﺎ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺤﻞ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﭘﺴﺮش رﻓﺖ ،ﺑﻪ او اﻃﻼع دادﻧﺪ ﮐﻪ او ﺗﻴﺮﺑﺎران ﺷﺪﻩ و وﺳﺎﻳﻞ او را درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮد .اﻋﺪام هﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﻴﺘﻪ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ رﺳﻤﺎ ﺑﺮاﯼ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﻮرد او درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺁن را ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد.
در ﺗﺎرﻳﺦ  30ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،دزﻣﻴﺘﺮﯼ ﮐﺎﻧﺎواﻟﻮ 25 ،ﺳﺎﻟﻪ ،و اوﻻدﺳﻼو ﮐﺎواﻻﻳﻮ 26 ،ﺳﺎﻟﻪ ،در دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دادﮔﺎﻩ
ﺑﺪوﯼ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻳﮏ ﺳﺮﯼ ﺑﻤﺐ ﮔﺬارﯼ در ﺑﻼروس از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻔﺠﺎرﯼ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﺘﺮو ﻣﻴﻨﺴﮏ در  11ﺁورﻳﻞ ﺑﻪ
اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﺣﮑﻢ در ﭘﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ اﯼ ﭘﺮاﻳﺮاد ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دور از ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮد و در
ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺰ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻔﻮ از رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ،ﺟﺎﻳﯽ ﺑﺮاﯼ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.
ادﻋﺎهﺎﻳﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺣﺎﮐﯽ از اﻳﻦ ﮐﻪ اﻳﻦ دو ﻣﺮد وادار ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و هﻴﭻ ﻣﺪرﮎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻴﻨﺴﮏ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و هﻴﭻ ردﯼ از ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮﻩ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ .در دادﮔﺎﻩ ،اوﻻدﺳﻼو ﮐﺎواﻻﻳﻮ اﻋﺘﺮاﻓﺶ را ﭘﺲ
ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎدر او ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ هﺮ دو ﻧﻔﺮ در ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ هﺎ ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،2011ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺿﺪ ﺷﮑﻨﺠﻪ از ﮔﺰارش هﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﺑﻪ اﻋﺪام در ﺑﻼروس و ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ
اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮد 50.اﻳﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ از ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎرﯼ و ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻮدن اﻋﺪام
ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺮگ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮد ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﺎرﻩ اﻳﻦ ﮔﺰارش هﺎ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن روزهﺎ ﻳﺎ هﻔﺘﻪ هﺎ ﭘﺲ از اﺟﺮاﯼ
اﻋﺪام از ﺁن اﻃﻼع ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ دﻳﺪار ﺁﺧﺮ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن دادﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؛ ﺟﻨﺎزﻩ زﻧﺪاﻧﯽ اﻋﺪاﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد و ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .ﮐﻤﻴﺘﻪ از ﺑﻼروس ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮاﯼ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزداﺷﺖ اﺷﺨﺎص
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁورد؛ و ﺑﺮاﯼ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎرﯼ و ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻮدن اﻋﺪام هﺎ ﭼﺎرﻩ ﺟﻮﻳﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ ﺑﺎ
ﺑﻼﺗﮑﻠﻴﻔﯽ و رﻧﺞ ﺑﻴﺸﺘﺮ روﺑﺮو ﻧﺸﻮﻧﺪ.
در ﺗﺎرﻳﺦ  9دﺳﺎﻣﺒﺮ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ ﺑﻼروس ،وﻳﺎزﻧﺎ و ﮐﻤﻴﺘﻪ هﻠﺴﻴﻨﮑﯽ ﺑﻼروس ،ﮐﻪ ﻣﯽ
ﮐﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از  250000اﻣﻀﺎ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺑﻼروس ﻟﻮﮐﺎﺷﻨﮑﻮ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎﻳﺎن
دادن ﺑﻪ اﻋﺪام در ﺑﻼروس ﺗﺤﻮﻳﻞ دهﻨﺪ ،ﭘﺲ راﻧﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ.
در ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،ﺗﻌﻠﻴﻖ رﺳﻤﯽ اﺟﺮاﯼ اﻋﺪام ﮐﻪ در  19دﺳﺎﻣﺒﺮ  2003ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪﻩ ﺑﻮد در ﺳﺎل  2011ﻧﻴﺰ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪ .در ﺗﺎرﻳﺦ
 28ﻣﺎرس  ،2011رﻳﻴﺲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ از دوﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻣﻠﻐﺎ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮐﺮد
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﭘﺮوﺗﮑﻞ دوم اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﻨﺪ .در ژوﺋﻴﻪ  ،2011ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺑﺎرﻩ
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﯼ ﺑﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ اﯼ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ هﻨﻮز ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﻬﺮﺳﺖ وﺳﻴﻌﺘﺮ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻴﻔﺮﯼ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮد .ﮐﻤﻴﺘﻪ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ دوم اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
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ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮐﺮد.
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻣﺎرس  2011در ﻣﻼﺣﻈﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺧﻮد در ﺑﺎرﻩ ﻳﮏ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﻓﺮدﯼ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ،ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن ﻣﺎدﻩ  19ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﻧﻘﺾ
ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﮐﻤﻴﺘﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻋﻤﻮم اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر اﺻﻮﻟﯽ وﺟﻮد دارد .ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻳﺪ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از اﻃﻼﻋﺎت را
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﻨﺪ و ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن در اﻳﻦ ﻣﻮرد از اﻳﻦ ﮐﺎر ﺳﺮ ﺑﺎز زدﻩ اﺳﺖ 52.در ﻳﮏ ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ ،ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ
ﮐﻪ ﺻﺪور ﻳﮏ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام در ﺳﺎل  2001ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ اﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﺰام هﺎﯼ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻧﻘﺾ ﻣﺎدﻩ
53
 6ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
در ﺗﺎرﻳﺦ  14اﮐﺘﺒﺮ ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻟﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺷﻤﺎرﻩ  13ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اروﭘﺎﻳﯽ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺁزادﯼ هﺎﯼ
اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺎرﻩ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در هﺮ ﺷﺮاﻳﻄﯽ راﯼ داد .در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺑﺎ زﻣﺎن اﺟﺮا از اول
ژاﻧﻮﻳﻪ  2012از ﺗﻤﺎم ﺟﺮاﻳﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺣﺬف ﮐﺮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬارﯼ را در ﺟﻬﺖ اﻟﻐﺎﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺠﺎزات
اﻋﺪام ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺮد .ﻟﺘﻮﻧﯽ ﭘﻴﺶ از ﺁن ،ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاﯼ ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﺎدﯼ ﻟﻐﻮ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد.
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در روﺳﻴﻪ ،ﮐﻪ دادﮔﺎﻩ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  1999ﺑﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد ،در ﺳﺎل  2011اداﻣﻪ
ﻳﺎﻓﺖ .اﻣﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺑﺮاﯼ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ .روﺳﻴﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﺷﻮراﯼ اروﭘﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺷﻤﺎرﻩ
 6ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اروﭘﺎﻳﯽ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺁزادﯼ هﺎﯼ اﺳﺎﺳﯽ را در ﺑﺎرﻩ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻩ ،اﻣﺎ ﺁن را ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺟﺰ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن اﻟﻐﺎﮔﺮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮرﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺷﻤﺎرﻩ  13ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اروﭘﺎﻳﯽ ﺣﻤﺎﻳﺖ از
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ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺁزادﯼ هﺎﯼ اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺎرﻩ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در هﺮ ﺷﺮاﻳﻄﯽ را اﻣﻀﺎ ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ.
در ﻳﮏ اﺟﻼس ﻣﺠﻤﻊ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﻮراﯼ اروﭘﺎ در ﺁورﻳﻞ  ،2011ﻣﻌﺎون ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺷﻮراﯼ ﻓﺪراﺳﻴﻮن
روﺳﻴﻪ ،ﻧﻴﮑﻮﻻﯼ ﺷﺎﮐﻠﻴﻦ ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزﻩ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام »ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﯽ« اﺳﺖ و اﻇﻬﺎر اﻣﻴﺪوارﯼ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺷﻤﺎرﻩ  6در
ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮد .اﻣﺎ در ﭘﯽ ﺑﻤﺐ ﮔﺬارﯼ هﺎﯼ ﺳﺎل  2010در ﻣﺘﺮو ﻣﺴﮑﻮ و ﺑﻤﺐ ﮔﺬارﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ در ﻓﺮودﮔﺎﻩ
دوﻣﻮ ِددوو در ﺗﺎرﻳﺦ  24ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2011درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮاﯼ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ از
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ .در ﻣﺎﻩ ﻣﺎرس ،ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ روﺳﻴﻪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام در
ﺳﺎل  1995ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ اﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﺰام هﺎﯼ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮدﻩ و در ﻃﯽ ﺁن ادﻋﺎهﺎﯼ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار
54
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺎدﻩ  6ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﻧﻘﺾ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺗﻌﻠﻴﻖ رﺳﻤﯽ از ﺳﺎل  ،2004در ﺳﺎل 2011در ﺗﺎﺟﻴﮑﺴﺘﺎن هﻴﭻ ﻣﻮرد اﺟﺮاﯼ اﻋﺪام ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪ .ﺗﺎﺟﻴﮑﺴﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮرﯼ
در ﺁﺳﻴﺎﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﯼ ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﺎدﯼ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .در ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر در
اﮐﺘﺒﺮ  ،2011هﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﺗﺎﺟﻴﮑﺴﺘﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺮوﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ در ﺳﺎل
 2010ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺎرﻩ ﺟﻮاﻧﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اداﻣﻪ ﻣﯽ دهﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ هﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ »ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻔﻮ« ﮐﻪ در ﺁﮔﻮﺳﺖ  2011ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
دو ﻣﻮرد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در دادﮔﺎﻩ اروﭘﺎﻳﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸ ِﺮ ﺷﻮراﯼ اروﭘﺎ در ﺑﺎرﻩ اﻣﮑﺎن ﻧﻘﺾ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اروﭘﺎﻳﯽ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺁزادﯼ هﺎﯼ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺁﻟﺒﺎﻧﯽ و ﻟﻬﺴﺘﺎن در زﻣﺎن هﻤﮑﺎرﯼ اﻳﻦ دو ﮐﺸﻮر در
اﻧﺘﻘﺎل اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎزداﺷﺖ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ ـ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺁن زﻣﺎن ـ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ 55.اﻟﻤﻴﺮ راﭘﻮ ،ﻳﮏ
ﺗﺒﻌﻪ ﺁﻟﺒﺎﻧﯽ و اﻣﺮﻳﮑﺎ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺲ از اﺳﺘﺮداد او از ﺁﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  2010ﺑﺮاﯼ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ در ﻳﮏ دادﮔﺎﻩ ﻓﺪرال ﻧﻴﻮﻳﻮرﮎ
ﺑﻪ اﺗﻬﺎم هﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪد و ﺟﺪﯼ ﮐﻴﻔﺮﯼ در اﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﭘﻴﺶ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .اﺗﻬﺎم هﺎﯼ اوﻟﻴﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺁن اﺗﻬﺎم هﺎ ﺑﻌﺪا ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪ .در ﺗﺎرﻳﺦ  6ﻣﻪ  ،2011ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻨﺸﻴﺮﯼ ﺷﮑﺎﻳﺘﯽ ﻃﺮح و ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺪرﻓﺘﺎرﯼ
ﺑﺎ او در ﻃﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ در ﻳﮏ زﻧﺪان ﻣﺨﻔﯽ در ﻟﻬﺴﺘﺎن و ﺷﺮاﮐﺖ دوﻟﺖ در اﻧﺘﻘﺎل او ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ درﻳﺎﻳﯽ اﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮاﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ
ﺷﺪ .ﻗﺮار اﺳﺖ او در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﮏ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮد.
ﻣﺠﻤﻊ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﻮراﯼ اروﭘﺎ در ﺗﺎرﻳﺦ  14ﺁورﻳﻞ  2011ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  (2011) 1807را در ﺑﺎرﻩ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﮐﺸﻮرهﺎﯼ
ﻋﻀﻮ و ﻧﺎﻇﺮ ﺷﻮراﯼ اروﭘﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺁن از اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ ،ژاﭘﻦ و ﺑﻼروس ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات
اﻋﺪام ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ،ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن اروﭘﺎ در ﺗﺎرﻳﺦ  21دﺳﺎﻣﺒﺮ  2011اﺻﻼﺣﻴﻪ هﺎﻳﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﺮرات  1236/2005ﺷﻮرا ) (ECرا در
ﺑﺎرﻩ ﺗﺠﺎرت ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎﻻهﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻣﺠﺎزات هﺎ و رﻓﺘﺎرهﺎﯼ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ،
ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﺮﺁﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر رود .اﻳﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻬﻮﺷﯽ ﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرات را ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮادﯼ اﻓﺰود ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺻﺪور ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﺠﻮز اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﺪور ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﻳﯽ را از اروﭘﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮاﯼ اﻋﺪام ﺳﺘﻔﺎدﻩ
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ ﮐﺮد .ﻳﮏ ﺗﻮﺿﻴﺢ راهﻨﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ را در ﻣﻮرد روش ارزﻳﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮاﯼ اﻋﺪام راهﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ هﺎﻳﯽ را در ﺑﺎرﻩ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﺮد و
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻋﺎﻟﯽ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ در اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎﺗﺮﻳﻦ اﺷﺘﻮن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎل  2011اﻇﻬﺎراﺗﯽ در ﺑﺎرﻩ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﺑﺮاز ﮐﺮد.
او از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را در اﻳﺮان ،ﺑﺤﺮﻳﻦ و ﻏﺰﻩ و اﺣﺘﻤﺎل اﺟﺮاﯼ ﺁن را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن هﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺧﻠﻴﺞ
ﮔﻮاﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ و هﻨﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داد.

ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و اﻓﺮﻳﻘﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ

ﺷﻮرش هﺎ در اﻓﺮﻳﻘﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﮐﻪ در ﺗﻮﻧﺲ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ،ﻟﻴﺒﯽ ،ﻳﻤﻦ ،ﺑﺤﺮﻳﻦ ،ﺳﻮرﻳﻪ ،ﻋﺮاق و ﺟﺎهﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﺳﺮاﻳﺖ
ﮐﺮد ،ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻓﺮﻳﻘﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻐﻴﻴﺮ داد .ﺣﺎﮐﻤﺎن دﻳﺮﻳﻦ ﺗﻮﻧﺲ ،ﻣﺼﺮ ،ﻟﻴﺒﯽ و ﻳﻤﻦ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ ،اﻣﻴﺪهﺎﯼ اوﻟﻴﻪ ﮐﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ هﻨﻮز ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﻧﻤﺎﻳﻪACT 50/001/2012 :

ﺣﮑﻢ اﻋﺪام و اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل 26 2011

ﺗﺪاوم ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻣﺜﻞ ﻟﻴﺒﯽ ،ﺳﻮرﻳﻪ و ﻳﻤﻦ ﮔﺮدﺁورﯼ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در ﺑﺎرﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را در ﻣﻨﻄﻘﻪ در
ﺳﺎل  2011ﺑﻪ وﻳﮋﻩ دﺷﻮار ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .در ﺑﺎرﻩ اﻋﺪام هﺎﯼ ﻗﻀﺎﻳﯽ در ﻟﻴﺒﯽ در ﺳﺎل  2011هﻴﭻ اﻃﻼﻋﯽ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ و از
ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﮔﻮﻳﺎ ﺧﺒﺮﯼ ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﮔﺰارش هﺎﯼ زﻳﺎدﯼ در ﺑﺎرﻩ اﻋﺪام هﺎﯼ ﻓﺮاﻗﻀﺎﻳﯽ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  2011اﻧﺠﺎم ﺣﺪاﻗﻞ  558اﻋﺪام در هﺸﺖ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﻮد :ﻣﺼﺮ ) ،(+1اﻳﺮان ) ،(+360ﻋﺮاق ) ،(+68ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ) 3ﻧﻔﺮ در ﻏﺰﻩ( ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ ) ،(+ﺳﻮرﻳﻪ ) ،(+اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ ) (1و ﻳﻤﻦ ) .(+41اﻣﺎرات
ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮاﯼ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از ﺳﺎل  2008اﻋﺪام ﮐﺮد.
در ﺳﺎل  2011ﺣﺪاﻗﻞ  750ﺣﮑﻢ اﻋﺪام در  15ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪ :اﻟﺠﺰاﻳﺮ ) ،(+51ﺑﺤﺮﻳﻦ ) ،(5ﻣﺼﺮ ) ،(+123اﻳﺮان
) ،(+156ﻋﺮاق ) ،(+291اردن ) ،(+15ﮐﻮﻳﺖ ) ،(+17ﻟﺒﻨﺎن ) ،(8ﻣﺮاﮐﺶ/ﺻﺤﺮاﯼ ﻏﺮﺑﯽ ) ،(5ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
) 4 :+5در ﻏﺰﻩ؛  1در ﮐﺮاﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ( ،ﻗﻄﺮ ) ،(+3ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ ) ،(+9ﺳﻮرﻳﻪ ) ،(+اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ ) ،(+31ﻳﻤﻦ
).(+29
دوﻟﺘﻤﺮدان در اﻟﺠﺰاﻳﺮ ،اردن ،ﮐﻮﻳﺖ ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﺮاﮐﺶ/ﺻﺤﺮاﯼ ﻏﺮﺑﯽ و ﻗﻄﺮ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ از اﺟﺮاﯼ اﻋﺪام
ﺧﻮددارﯼ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﺤﺮﻳﻦ در ﺳﺎل  2011هﻴﭻ ﻣﻮرد اﻋﺪام را اﺟﺮا ﻧﮑﺮد.
ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرهﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻋﺪام را اﺟﺮا و ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  2010ﮐﻤﯽ ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﺗﻌﺪاد
ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﮐﻪ در  2011در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ در ﺣﺪود ﻳﮏ ﺳﻮم ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ،ﺗﻌﺪاد اﻋﺪام هﺎﯼ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ
ﻣﻴﺰاﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد اﻋﺪام هﺎ در اﻳﺮان ،ﻋﺮاق و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدﯼ اﺳﺖ .ﮐﺎهﺶ در اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل هﺎﯼ ﭘﻴﺶ ،در ﻟﺒﻨﺎن ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﺗﻮﻧﺲ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪ .از  19ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر ـ اﻳﺮان ،ﻋﺮاق ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ و ﻳﻤﻦ ـ  99در ﺻﺪ ﺗﻤﺎم اﻋﺪام هﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ
را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺪاوم در ﺑﺎرﻩ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ،روﻧﺪهﺎﯼ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪﻩ اﯼ در ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﺎرﻩ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎدﻩ
از دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻧﻴﺰ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺮاﯼ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﮐﻪ از »ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ« ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ روﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺒﻬﻢ از ﺟﻤﻠﻪ اﺗﻬﺎم هﺎﻳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺿﺪ ﺗﺮورﻳﺴﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ.
اﻟﺠﺰاﻳﺮ ،ﮐﻪ در ﺁن ﭘﺲ از  19ﺳﺎل ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮارﯼ در ﻓﻮرﻳﻪ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ ،در ﻋﻤﻞ اﻋﺪام را اﻟﻐﺎ ﮐﺮدﻩ و از ﺗﻮان ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ
اﻟﻐﺎﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .از ﺳﺎل  1993هﻴﭻ ﻣﻮرد اﻋﺪام اﺟﺮا ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ .اﻣﺎ ،ﺣﺪاﻗﻞ  51ﺣﮑﻢ اﻋﺪام در ﺳﺎل  2011ﺻﺎدر
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻓﺮادﯼ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
در ﺳﺎل  2011در ﺑﺤﺮﻳﻦ هﻴﭻ ﻣﻮرد اﻋﺪام اﺟﺮا ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻗﺘﻞ در ﻃﯽ اﻋﺘﺮاض هﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  14ﻓﻮرﻳﻪ
ﺷﺮوع ﺷﺪ ،هﻔﺖ ﻣﺎﻩ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و واﮐﻨﺸﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ از ﺳﻮﯼ دوﻟﺖ دﻳﺪ ،ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ اوﻟﻴﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﺑﺤﺮﻳﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﻴﺶ از  10ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ اﻧﺪ.
در ﺣﺪود  2500ﻧﻔﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض هﺎ در ﺑﺤﺮﻳﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ و اﮐﺜﺮ ﺁﻧﻬﺎ در دادﮔﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ ـ دادﮔﺎﻩ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ ـ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ اﺿﻄﺮارﯼ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ ،ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد از ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد ،ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ اول در ﺟﻠﺴﻪ ﻏﻴﺮﻋﻠﻨﯽ در دادﮔﺎﻩ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺗﺎرﻳﺦ  28ﺁورﻳﻞ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻗﺘﻞ دو ﭘﻠﻴﺲ درﻃﯽ ﻧﺎﺁراﻣﯽ هﺎ ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﺎ ﺗﻴﺮﺑﺎران ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﻤﻴﺴﺮ
ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ از اﻳﻦ اﺣﮑﺎم اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺪﻳﺪ ﮐﺮد .در ﺗﺎرﻳﺦ  22ﻣﻪ ،دادﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺤﺮﻳﻦ دو
ﻣﻮرد از اﻳﻦ اﺣﮑﺎم اﻋﺪام را ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻨﮑﻴﺲ و ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺣﺴﻴﻦ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام دو
ﻣﺮد دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﮐﺎهﺶ داد .ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ دوﺑﺎرﻩ دو ﻣﺮدﯼ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺷﺎن ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد در دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل
56
 2012ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺎد.
ﻣﻌﺘﺮض ﭘﻨﺠﻢ ،ﻋﻠﯽ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻮهﺎب اﻟﻄﻮﻳﻞ ،در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻗﺘﻞ ﻳﮏ ﭘﻠﻴﺲ و ﺷﺮﮐﺖ در ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ »اهﺪاف
ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ« در ﺳﺘﺮﻩ در زﻣﺎن ﻧﺎﺁراﻣﯽ هﺎ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ،او هﻨﻮز در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ
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حقایق و ارقام
ﺭﻭﺵ ﻫﺎی ﺍﻋﺪﺍﻡ:
ﮔﺮﺩﻥ ﺯﻧﯽ
ﺩﺍﺭ
ﺗﺰﺭﻳﻖ ﮐﺸﻨﺪﻩ
ﺗﻴﺮﺑﺎﺭﺍﻥ

٥۸
۱٤۰

ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ

ﮐﺸﻮﺭ

ﺍﻋﺪﺍﻡ ﮐﻨﻨﺪﻩ

ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ

ﺍﻟﻐﺎﮔﺮ ﺍﻋﺪﺍﻡ

ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺍﻧﻈﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ:

ﺍﻳﺮﺍﻥ
ُﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩی
ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ

۲۰
۳
ﮐﺸﻮﺭ

ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ

ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ

ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺳﻦ
 ۱۸ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ

ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﺪﻧﺪ

ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺑﻼﺭﻭﺱ
۱۸۷٥۰
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩ
ﺷﻮﺭﻭی ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ

ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ژﺍﭘﻦ

ﻧﻔﺮ ﺯﻳﺮ ﺣﮑﻢ

ﺍﻋﺪﺍﻡ
ﺑﻮﺩﻧﺪ

ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ

ﺩﺭ

ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﺑﺮﺍی ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻅﺮﻑ  ۱۹ﺳﺎﻝ
ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪ

ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮﺭ ﮔﺮﻭﻩ  ۸ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
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کره شمالی +30
چین ،هزاران نفر
بنگالدش +5
تایوان 5
ویتنام +5
مالزی +

70
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ایران +360
امارات متحده عربی 1
عراق +68
سوریه +
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بالروس 2
حکومت خودگردان فلسطین 3
مصر +1
سودان +7
سودان جنوبی 5

ایاالت متحده
امریکا 43

کشورهایی که اعدام را اجرا و حکم اعدام صادر کرده اند ،با تعداد اعدام ها
کشورهایی که تنها حکم اعدام را صادر کرده اند
شمارش عفو بین الملل حداقل است .در جاهایی که در کنار عالمت  +عددی وجود ندارد به
عالمت  +به این معناست که رقم
ِ
این معناست که اعدام انجام شده (حداقل بیش از  1نفر) اما تعیین تعداد ممکن نبوده است.
این نقشه به طور کلی محل مرزها و حوزه های قضایی را نشان می دهد و نباید به عنوان نظر عفو بین الملل در باره مناطق
مورد اختالف تلقی شود
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کل جهان و بالغ بر
هزاران نفر بود
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ﺣﮑﻢ اﻋﺪام و اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل 2011

ﺑﺮد .در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺤﺮﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﮔﺰارش درﺑﺎرﻩ روﻳﺪادهﺎﯼ ﻓﻮرﻳﻪ و ﻣﺎرس ﺑﺤﺮﻳﻦ و ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎﯼ
ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﺎدﻩ  6ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺮاﯼ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و ﻧﮕﺮاﻧﯽ هﺎﻳﯽ
ﮐﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن در ﺑﺎرﻩ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ هﺎﯼ دادﮔﺎﻩ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﮑﻢ هﺎﯼ اﻋﺪام ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﻳﻦ وﻗﺎﻳﻊ ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
در ﻣﺼﺮ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ اﻋﺪام و ﺣﺪاﻗﻞ  123ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﺷﺪ .در  16ژاﻧﻮﻳﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ ﺷﺶ
ﻣﺴﻴﺤﯽ ﻗﺒﻄﯽ و ﻳﮏ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﭘﻠﻴﺲ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻃﯽ ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ درﺣﻴﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ در ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2010در ﻳﮏ دادﮔﺎﻩ اﺿﻄﺮارﯼ
اﻣﻨﻴﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .او در ﺗﺎرﻳﺦ  10اﮐﺘﺒﺮ  ،2011روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ اﻋﺪام ،و ﻳﮏ روز ﭘﺲ از ﺳﺮﮐﻮب
ﺧﻮﻧﻴﻦ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻗﺒﻄﯽ در ﻗﺎهﺮﻩ ﺑﻪ دﺳﺖ دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دار اﻋﺪام ﺷﺪ .هﻢ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام اوﻟﻴﻪ و هﻢ اﺟﺮاﯼ اﻋﺪام در ﭘﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ هﺎﯼ ﻓﺮﻗﻪ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل داﻣﻦ زد ﮐﻪ اﻳﻦ اﻋﺪام ﮐﻮﺷﺸﯽ از ﺳﻮﯼ دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ
ﺧﺸﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در ﭘﯽ درﮔﻴﺮﯼ هﺎﯼ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﻓﺮﻗﻪ اﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻤﺒﺎﺑﺎ در اواﻳﻞ ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ،وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮﯼ
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮاﯼ ﺗﻨﺒﻴﻪ »ﺗﺒﻬﮑﺎرﯼ و ﺗﺤﺮﻳﮏ ﻓﺮﻗﻪ اﯼ« اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
در ﺗﺎرﻳﺦ  11ﻓﻮرﻳﻪ ،ﺣﺴﻨﯽ ﻣﺒﺎرﮎ ،ﮐﻪ  30ﺳﺎل ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاض هﺎﯼ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺘﻌﻔﺎﯼ
ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮد .در ﺗﺎرﻳﺦ  3ﺁﮔﻮﺳﺖ ،ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺣﺴﻨﯽ ﻣﺒﺎرﮎ ،ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ وزﻳﺮ ﮐﺸﻮر ﭘﻴﺸﻴﻦ او ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻌﺪﻟﯽ و ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻴﺎرش
57
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺶ ﺁﻧﻬﺎ در ﮐﺸﺘﻦ و زﺧﻤﯽ ﮐﺮدن ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن در ﻃﯽ ﻗﻴﺎم و ﻓﺴﺎد ﺷﺮوع ﺷﺪ.
ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ ،ﭘﺲ از ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ،ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮارﯼ را ﮐﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﭘﺲ از  1981ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد ﺣﻔﻆ
ﮐﺮد و اﻣﮑﺎن ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﮔﺴﺘﺮش داد .اﻳﻦ ﺷﻮرا ﺟﺮاﻳﻢ ﺗﺎزﻩ اﯼ ﺑﻪ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﻗﺒﻠﯽ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ اﻋﺪام در
ﻣﺼﺮ اﺿﺎﻓﻪ و اﺑﺮاز ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺁن ﺑﺮاﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ »ﺗﺒﻬﮑﺎرﯼ« ،ﺗﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺮﻗﻪ اﯼ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  14ﻣﺎرس  2011ﺻﺎدر ﺷﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دو ﻣﺎدﻩ در ﻣﻮرد »ﻻت ﺑﺎزﯼ ،اﻳﺠﺎد وﺣﺸﺖ و ﺗﺒﻬﮑﺎرﯼ«
اﺻﻼح ﺷﺪ و اﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ اﮐﻨﻮن در ﺻﻮرت هﻤﺮاهﯽ ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﺑﺎ اﻋﺪام ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎزات هﺴﺘﻨﺪ .در ﺗﺎرﻳﺦ اول ﺁورﻳﻞ ،ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ
ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺑﺮاﯼ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺗﺠﺎوزﮐﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻧﻮﺟﻮان ،و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ زﻳﺮ  18ﺳﺎل داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻋﻼم ﮐﺮد.
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﭘﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ هﺎﯼ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ،
ﺑﺮاﯼ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﮐﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ اﻋﻀﺎﯼ ارﺗﺶ هﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻀﻤﻴﻦ هﺎﯼ ذﮐﺮ
ﺷﺪﻩ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻋﻠﻨﯽ در دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺣﻖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺛﺮ را در ﺑﺮﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
دادﺳﺮاﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺎﻩ هﺎﯼ ﻓﻮرﻳﻪ ﺗﺎ ﺁﮔﻮﺳﺖ ،در ﺣﺪود  12000ﻧﻔﺮ در اﻳﻦ دادﺳﺮا ﻣﻮرد ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺣﺪاﻗﻞ  17ﻧﻔﺮ در دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮎ ،در ﻣﻼﺣﻈﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺧﻮد در  17ژوﺋﻦ
 ،2011از ﮔﺰارش هﺎﻳﯽ در ﺑﺎرﻩ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺮاﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم زﻳﺮ  18ﺳﺎل ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ،و ﻧﻘﺾ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺧﻮاهﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎرﻩ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪ 58.ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ
ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻌﺪا اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  21ﺳﺎل دارد.
ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻴﻦ ،اﻳﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮرﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﻋﺪام ﺻﺪهﺎ ﻧﻔﺮ را در ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ .هﻤﭽﻮن ﺳﺎل هﺎﯼ
ﭘﻴﺶ ،اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدﯼ ﻗﺘﻞ هﺎﯼ ﻗﻀﺎﻳﯽ دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ وﻟﯽ رﺳﻤﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ،2011اﻳﺮان
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﮑﯽ از ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺪود در ﺟﻬﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺸﯽ را در اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﮔﺬاﺷﺖ .ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﺳﺎل  2011اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را در اﻋﺪام هﺎ ﺛﺒﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ از اواﺳﻂ  2010ﺷﺮوع ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .اﻳﻦ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﯼ اﻋﺪام ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻮد.
ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ  360اﻋﺪام را ﮐﻪ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻳﺎ رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻣﺠﺎز رﺳﻤﯽ در داﺧﻞ اﻳﺮان ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﮐﺮد .در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ
ﻋﺪﻩ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر زن و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اﻓﺮادﯼ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﻳﻢ اﺗﻬﺎﻣﯽ زﻳﺮ  18ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود ﺗﻌﺪاد
واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 59.ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از اﻳﺮان اراﻳﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺳﺎل  ،2011ﺣﺪاﻗﻞ
 274اﻋﺪام دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ رﺳﻤﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ 148اﻋﺪام در زﻧﺪان وﮐﻴﻞ ﺁﺑﺎد ﻣﺸﻬﺪ .اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪام هﺎ را ﺑﻪ
 634ﻣﻮرد ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ  50اﻋﺪام در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎل  2010اﺳﺖ ،ﺑﺎ
وﺟﻮد اﻳﻦ ﮐﻪ رﻳﻴﺲ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﯼ در ﺳﺎل  2008اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﺪام در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪون
اﺟﺎزﻩ وﯼ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد 60.ﺻﺪور ﺣﺪاﻗﻞ  156ﺣﮑﻢ ﺗﺎزﻩ اﻋﺪام رﺳﻤﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
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ﻧﻤﺎﻳﻪACT 50/001/2012 :

ﺣﮑﻢ اﻋﺪام و اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل 28 2011

دوﻟﺘﻤﺮدان اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ و ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺎرﻩ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام در اﻳﺮان را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از
ن اﻃﻼﻋﺎت را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺤﺪود ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻳﺎ وﮐﻼ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﮑﻮم ،ﺑﻠﮑﻪ
اﻓﺮاد ﻣﺎﻩ هﺎ و ﮔﺎهﯽ ﺳﺎل هﺎ ﻧﺎروﺷﻦ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻓﻘﺪا ِ
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻦ اﻇﻬﺎرات ﺷﺎﺧﻪ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﯽ رﺳﺪ در ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﻮارد ﺷﺎﻳﺪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺑﺮاﯼ ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﮐﺮدن واﮐﻨﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﻏﺘﺸﺎش ﺁﻓﺮﻳﻨﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در اﻳﺮان ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ اﺳﺖ .ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ اﻋﺪام ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﻟﻮاط« و ﻳﮏ اﻋﺪام ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺴﺎد روﯼ
زﻣﻴﻦ« و »ارﺗﺪاد« از اﺳﻼم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در ﻳﮏ ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ ،ﻳﮏ ﮐﺸﻴﺶ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺪرﺧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ارﺗﺪاد« ﺑﻪ
اﻋﺪام ﺑﺎ دار ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ هﻨﻮز روﺷﻦ ﻧﺒﻮد .ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎزﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺗﺎرﻳﺦ  4ژاﻧﻮﻳﻪ
 2011ﺑﻪ اﺟﺮا در ﺁﻣﺪ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺗﺮ ﮐﺮد .درﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮاﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﻳﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﻴﺶ از  30ﮔﺮم
ﻣﻮاد روانﮔﺮدان ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻏﻴﺮداروﺋﯽ  ،و ﺑﺮاﯼ اﺳﺘﺨﺪام ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻳﮕﺮان ﺑﺮاﯼ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﻳﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ در ﻗﺎﻧﻮن،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎﯼ ﻣﺬﮐﻮر ،در ﻣﻮاردﯼ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ 17ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎزﻩ ﻣﺠﺎزاﺗﺸﺎن اﻋﺪام اﺳﺖ ،ﻣﺠﺎزات اﻟﺰاﻣﯽ اﻋﺪام را
ﺑﺮاﯼ »ﺳﺮﮐﺮدﻩ ﻳﺎ رﺋﻴﺲ ﺑﺎﻧﺪ ﻳﺎ ﺷﺒﮑﻪ« ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارﻧﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﯽ ﺑﺮاﯼ ﺑﺎﻧﺪ ﻳﺎ ﺷﺒﮑﻪ اراﻳﻪ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ.
در ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ زدن ﺁﻣﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺳﻤﯽ و ﻏﻴﺮرﺳﻤﯽ ،ﺣﺪاﻗﻞ  488ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  2011ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻋﺪام ﺷﺪﻩ اﻧﺪ؛
اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﺟﻤﻊ  634ﻧﻔﺮ اﻋﺪاﻣﯽ رﺳﻤﯽ و ﻏﻴﺮرﺳﻤﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﻤﺎم ﺟﺮاﻳﻢ درﻃﻮل ﺳﺎل  2011و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  2009اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ  166اﻋﺪام ﺑﺮاﯼ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را ﺛﺒﺖ ﮐﺮد.
اﻋﻀﺎﯼ ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﺣﺎﺷﻴﻪ اﯼ ـ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮدم ﺗﻬﯽ دﺳﺖ ،اﻗﻠﻴﺖ هﺎﯼ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﺗﺒﻌﻴﺾ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،و اﻓﺮاد ﺗﺒﻌﻪ ﺧﺎرج ﺑﻪ وﻳﮋﻩ
اﻓﻐﺎن هﺎ ـ ﺑﻴﺶ از هﻤﻪ در ﺧﻄﺮ اﻋﺪام ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر هﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎﻳﺪ در ﺣﺪود  4000اﻓﻐﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﻴﺰ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
ﻓﻌﺎﻻن اﻳﺮاﻧﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﻮﺷﺶ »ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر« را ﺑﺮاﯼ اﻋﺪام ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﮕﻴﺮد.

در  2ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2011زهﺮا ﺑﻬﺮاﻣﯽ ،داراﯼ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ دوﮔﺎﻧﻪ اﻳﺮاﻧﯽ ـ هﻠﻨﺪﯼ ،ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم و در 29
ژاﻧﻮﻳﻪ ﻇﺎهﺮا در زﻧﺪان اوﻳﻦ اﻋﺪام ﺷﺪ .او ﻣﺎﻩ هﺎ در اﻧﺰواﯼ ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻮد و در اﻳﻦ ﻣﺪت ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺁن ﺣﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ هﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .او در ﺳﺎل  1388در ﭘﯽ ﺗﻈﺎهﺮاﺗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ  1388دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺗﻬﺎم هﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﻈﺎهﺮات و ارﺗﺒﺎط ﻣﻮرد ادﻋﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ ﮔﺮوﻩ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد .ﺟﻨﺎزﻩ او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﺸﺪ و او را در ﺟﺎﻳﯽ
دوردﺳﺖ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ او ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺮاﺳﻢ دﻓﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻨﮕﻠﯽ ،ﮐﻤﮏ راﻧﻨﺪﻩ ﮐﺎﻣﻴﻮن 38 ،ﺳﺎﻟﻪ ،از اﻗﻠﻴﺖ ﮐﻮرﻩ ﺳُﻨﯽ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﮐﻪ در ﮐﺎﻣﻴﻮﻧﯽ ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ او در ﺳﺎل 2008
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،در ﺗﺎرﻳﺦ  10اﮐﺘﺒﺮ  2011اﻋﺪام ﺷﺪ .ﮔﻮﻳﺎ او ﻳﮏ »اﻗﺮارﻧﺎﻣﻪ« را ﮐﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد زﻳﺮ
ﺷﮑﻨﺠﻪ اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ او در ﺑﺎرﻩ ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﻴﭻ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ از زﻧﺪان ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
و ﮔﻔﺘﻨﺪ او هﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ اﻋﺪام ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ دﻳﺪار ﺑﺎ او هﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺮوﻧﺪ .او ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺮگ
اﻇﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ در ﮐﺎﻣﻴﻮن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﻪ اﻋﺪام زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰارﯼ ﻋﻠﻴﻪ اﻗﻠﻴﺖ هﺎ اداﻣﻪ دادﻧﺪ.

ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻀﺮﯼ ،از اﻗﻠﻴﺖ ﮐُﺮد ﭘﺲ از ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺣﺰب ﺣﻴﺎت ﺁزاد ﮐُﺮدﺳﺘﺎن )ﭘﮋاﮎ( در
ﺗﺎرﻳﺦ  15ژاﻧﻮﻳﻪ  2011اﻋﺪام ﺷﺪ .او در ﻣﺎﻩ اﮐﺘﺒﺮ  2010در ﻧﺎﻣﻪ اﯼ از زﻧﺪان اروﻣﻴﻪ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .او ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ و اروﻣﻴﻪ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﻳﺮان
و ﻳﮏ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ وزارت اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﻣﻞ روش هﺎﯼ زﻳﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ :ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ؛
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ او و ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش؛ ﻟﮕﺪ ﺑﻪ ﺁﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ او ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﯼ و ﺗﻮرم ﺑﻪ ﻣﺪت  14روز ﺷﺪﻩ؛ ﻟﮕﺪ ﺑﻪ ﺳﺎق هﺎﻳﺶ
ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻳﮏ زﺧﻢ  8ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮﯼ ﺷﺪ و در اواﺧﺮ ﺳﺎل  2010هﻨﻮز ﺑﺎز ﺑﻮد؛ و ﺿﺮﺑﻪ هﺎﯼ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻮن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت  49روز ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺒﻮدﯼ و اﻟﺘﻬﺎب ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .او ﮔﻔﺖ ﭘﺲ از ﺷﮑﺎﻳﺖ از اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز ﺑﻪ
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ و در ﺑﺎرﻩ ﺷﮑﺎﻳﺘﺶ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺘﺶ ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﻘﻴﻖ در
ﺑﺎرﻩ ﺷﮑﺎﻳﺖ رد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐُﺮد زﻳﻨﺐ ﺟﻼﻟﻴﺎن در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام او ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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در دوﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻋﺪام هﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺎﺁراﻣﯽ هﺎﯼ ﭘﻴﺮو اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ  1388اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ .ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻋﺪام ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ هﺮ ژاﻧﻮﻳﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان هﺸﺪارﯼ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺟﺸﻦ هﺎﯼ
ﺳﺎﻟﮕﺸﺖ اﻧﻘﻼب اﻳﺮان در  11ﻓﻮرﻳﻪ ] 22ﺑﻬﻤﻦ[ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺁﻳﺪ .در ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﺮ ﺗﻼش هﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮاﯼ ﻣﺤﺪود
ﮐﺮدن ﺁزادﯼ ﺑﻴﺎن در رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﺰودﻩ اﻧﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮاﻳﻢ ﺳﻤﻌﯽ و ﺑﺼﺮﯼ ﺳﺎل  2008ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را
ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارد ،از ﺳﺎل  2011ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪﯼ ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻣﻨﺘﻘﺪ دوﻟﺖ و ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻨﯽ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ
اﺟﺮا در ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﭘﻴﮕﺮدهﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋﯼ ﮐﻠﯽ دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﮐﻮب و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن از ﺟﻤﻠﻪ
در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺑﺴﺘﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻴﺎﻣﮏ ،ﻓﻴﻠﺘﺮﮐﺮدن وﺑﮕﺎﻩ هﺎ و ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺷﺒﮑﻪ هﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﻴﺲ ﺑﻮﮎ ،ﺣﻤﻠﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺑﻪ
وﺑﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﻣﻨﺘﻘﺪ دوﻟﺖ و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ،وﺑﻼگ ﻧﮕﺎران و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺧﺴﺮوﯼ ﺳﻮادﺟﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ هﻮادارﯼ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان )س.م.خ.ا( در اواﺧﺮ  2011ﭘﺲ از
ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎرﺑﻪ )دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا( در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ﺣﺎﻣﯽ س.م.خ.ا ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻴﻤﺎﯼ ﺁزادﯼ ،ﺑﻪ
اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .ﺳﻪ ﻣﺘﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ هﻮادارﯼ از س.م.خ.ا ـ ﻋﻠﯽ ﺻﺎرﻣﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ ﮐﺎﻇﻤﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺣﺎج ﺁﻗﺎﻳﯽ ـ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ
دﻟﻴﻞ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  26دﺳﺎﻣﺒﺮ  2010و  24ژاﻧﻮﻳﻪ  2011اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ هﺎﯼ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﮐﻴﻞ و ﻓﺮاﻳﻨﺪ واﻗﻌﯽ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ،زﻳﺎد ﺑﻮد .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺘﻬﻤﺎن ﭘﻴﺶ
از ﺷﺮوع ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ وادار ﺑﻪ »اﻋﺘﺮاف« ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺶ داورﯼ در ﺑﺎرﻩ ﺑﯽ ﮔﻨﺎهﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﮐﻴﻞ
اﻏﻠﺐ ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﻣﻮرد اﻓﻐﺎن هﺎ و دارﻧﺪﮔﺎن
ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ دوﮔﺎﻧﻪ درﻳﻎ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﺮاﯼ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ،ﻃﺒﻖ اﻟﺰام ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﺪود ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺁﻳﻴﻦ دادرﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮﯼ ،ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺑﻴﺶ از  10ﺳﺎل زﻧﺪان ،ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﻳﺎ اﻋﺪام ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ
دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﺤﺖ ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد،
ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﺑﻪ اﻋﺪام اﺻﻼ ﺣﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺣﮑﻢ هﺎﯼ اﻋﺪام ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ رﻳﻴﺲ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ
ﮐﺸﻮر ﻳﺎ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﮔﺰارش هﺎ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﮑﻢ هﺎ ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮاﯼ
ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن اﻣﮑﺎن ﻋﻔﻮ ﻣﻘﺎم رهﺒﺮﯼ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ وﺟﻮد دارد .زﻧﺪاﻧﻴﺎن ،ﺑﻪ وﻳﮋﻩ زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ
ﺳﻴﺎﺳﯽ در زﻧﺪان هﺴﺘﻨﺪ ،اﻏﻠﺐ در ﻣﺪت ﺑﺎزداﺷﺖ ﭘﻴﺶ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ هﻔﺘﻪ هﺎ ،ﻣﺎﻩ هﺎ ﻳﺎ ﮔﺎهﯽ ﺣﺘﺎ ﺳﺎل هﺎ در ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادﯼ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﮔﺰارش هﺎﯼ ﻣﻌﺘﺒﺮ زﻳﺎدﯼ از ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺑﺪرﻓﺘﺎرﯼ هﺎﯼ دﻳﮕﺮ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺶ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﮔﺎهﯽ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ،ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﺎ
وﺟﻮد اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮن در اﻳﺮان ﮐﻪ وﮐﻼ ﺑﺎﻳﺪ  48ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻴﺶ از اﻋﺪام ﻣﻮﮐﻞ ﺧﻮد اﺑﻼﻏﻴﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ و وﮐﻼﯼ
ﻣﺘﻬﻤﺎن اﻏﻠﺐ اﻃﻼﻋﯽ در ﺑﺎرﻩ اﻧﺠﺎم اﻋﺪام دادﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ،اﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ درﻳﺎﻓﺖ ﺟﻨﺎزﻩ
ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان اﻳﺮان ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻋﺪام اﻏﻠﺐ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دار و ﮔﺎهﯽ در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ هﺎﯼ ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﺎﻩ ژوﺋﻴﻪ،
ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎداﻧﻮﯼ ژاﭘﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻓﺮوش ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ هﺎﻳﺶ ﺑﻪ اﻳﺮان را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دوﻟﺘﻤﺮدان
اﻳﺮان ﻣﺪﻋﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ »ﺗﻼﻓﯽ« )ﻗﺼﺎص( در ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻼم در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺠﺎزات
اﻋﺪام ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد و ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رد
ﮐﻨﺪ 61.اﻣﺎ ،اﻳﻦ ادﻋﺎ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را هﻨﻮز دوﻟﺘﻤﺮدان ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر و اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻼوﻩ ،اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﻪ ـ ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺎﻧﻮادﻩ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﻣﺎﻟﯽ ـ در هﻤﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺮط ﻋﻔﻮ دوﻟﺘﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﺁوردﻩ ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﻳﮏ دادﮔﺎﻩ دوﻟﺘﯽ اﻳﻦ »ﻋﻔﻮ ﺧﺼﻮﺻﯽ« را ﺑﭙﺬﻳﺮد و ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را ﮐﺎهﺶ دهﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﺪام هﺎ در ﺧﻔﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺁن اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻤﺎ ﮔﺰارش ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺧﺎﻧﻮادﻩ اﺷﺨﺎص
اﻋﺪاﻣﯽ و وﮐﻼﯼ ﺁﻧﻬﺎ اﻃﻼع ﮐﺎﻓﯽ از اﻋﺪام درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺤﻠﯽ ،ﺧﻮد زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻴﺸﺘﺮ از ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪن ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺗﺎرﻳﺦ  21دﺳﺎﻣﺒﺮ ،ﺁﻳﺖ اﷲ ﺻﺎدق ﻻرﻳﺠﺎﻧﯽ ،رﻳﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ،ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻧﺠﺎم اﻋﺪام ﻣﺨﻔﯽ را
در اﻳﺮان ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﺮد .ﮔﺎهﯽ در زﻧﺪان هﺎ ،اﻋﺪام هﺎﯼ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ هﻢ زﻣﺎن در ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﺑﻴﻦ  20ﺗﺎ  60ﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .در
زﻧﺪان وﮐﻴﻞ ﺁﺑﺎد ،اﻓﺮاد را از ﺗﻴﺮهﺎﯼ دراز در راهﺮوهﺎﯼ زﻧﺪان ﺑﻪ دار ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ .اﻋﺪام دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ در زﻧﺪان هﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺳﺎل  ،2011ﻣﺜﻞ  ،2010اﻳﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮرﯼ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ هﻨﻮز ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻧﻮﺟﻮان را ﮐﻪ در زﻣﺎن ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم
زﻳﺮ  18ﺳﺎل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻋﺪام ﮐﺮد .اﻳﻦ اﻋﺪام هﺎ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻨﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ادﻋﺎﯼ دوﻟﺘﻤﺮدان
اﻳﺮان ﮐﻪ اﻳﻦ اﻋﺪام هﺎ دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد 62،ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ هﻨﻮز ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺪام هﺎﻳﯽ را ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮐﺜﺮ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻧﻮﺟﻮان ﮐﻪ
در اﻳﺮان اﻋﺪام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﮑﻢ هﺎﯼ اﻋﺪام ﺑﺮاﯼ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮاد
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ﻧﻤﺎﻳﻪACT 50/001/2012 :

ﺣﮑﻢ اﻋﺪام و اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل 30 2011

ﻣﺨﺪر ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش هﺎﯼ رﺳﻤﯽ ،در ﺁورﻳﻞ دو ﻣﺠﺮم ﻧﻮﺟﻮان در ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس در ﺟﻨﻮب اﻋﺪام
ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻼ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،در ﺗﺎرﻳﺦ  21ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﻣﻴﺪان ﮔﻠﺸﻬﺮ ﮐﺮج در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺗﻬﺮان در ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﺮد را
ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ زدﻩ ﺑﻮد در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ دار ﺁوﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ .او ادﻋﺎ ﮐﺮد اﻳﻦ ﮐﺎر را در دﻓﺎع از ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دادﻩ اﺳﺖ .دوﻟﺘﻤﺮدان اﻳﺮان
ل ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮ ﻗﻤﺮﯼ  18ﺳﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ ،ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﺰارش هﺎﻳﯽ در ﺑﺎرﻩ اﻋﺪام
ادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ او ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎ ِ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭼﻬﺎر ﻣﺠﺮم ﻧﻮﺟﻮان دﻳﮕﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﻳﺮان ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺷﺎﻳﺎن اﻣﻴﺪﯼ و ﻳﮏ ﺑﺰرﮔﺴﺎل را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ و ﺳﺮﻗﺖ ﺻﺎدر ﮐﺮد .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﮔﺰارش هﺎ ،ﺷﺎﻳﺎن اﻣﻴﺪﯼ در اﮐﺘﺒﺮ  2010ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺷﺪ  16ﺳﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  ،2011ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از  145ﻣﺠﺮم ﻧﻮﺟﻮان ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام در اﻳﺮان را ﮔﺮدﺁورﯼ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  2008ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ دﻧﺒﺎل
ﮐﺮدن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻓﺮاد درهﻤﻪ ﻣﻮارد ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.
زﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮐﻞ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام و اﻋﺪاﻣﯽ را در اﻳﺮان ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهﻨﺪ .اﮐﺜﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ
ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﺷﺮﮐﺖ در ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺳﻄﺢ ﺧُﺮد ﺑﺮاﯼ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺷﺎن ﺑﻪ اﻋﺪام
ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺳﻪ زن ﺑﻪ ﻧﺎم هﺎﯼ ﺣﻮرﻳﻪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ،ﻟﻴﻼ ﺣﻴﺎﺗﯽ و رﻗﻴﻪ ﺧﻠﺠﯽ ،ﮐﻪ هﻤﻪ داراﯼ ﻓﺮزﻧﺪان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﻣﻘﻴﺎس ﮐﻮﭼﮏ در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2011اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ  14زن و ﻣﺮد ﭘﺲ از ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ»زﻧﺎﯼ ﻣﺤﺼﻨﻪ« ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر هﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ از ﺳﺎل  2009هﻴﭻ ﺣﮑﻢ ﺳﻨﮕﺴﺎر اﺟﺮا ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺳﮑﻴﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪﯼ ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎل درﺧﻄﺮ اﻋﺪام ﺑﻮد .او در ﺳﺎل  2006ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در ﻗﺘﻞ ﺷﻮهﺮش ﺳﻨﮕﺴﺎر و ﻳﮏ
ﺣﮑﻢ زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،2011دوﻟﺘﻤﺮدان اﻳﺮان ﮔﻮﻳﺎ ﺑﺤﺜﯽ در ﺑﺎرﻩ اﻋﺪام او ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دار ﺑﻪ راﻩ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻮﭼﮏ اﻣﺎ رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﻳﺮاﻧﯽ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺗﺒﻌﻴﺪﯼ ،در ﺳﺎل  2011ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در
ﺁن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و وﮐﻼﯼ ﺁﻧﻬﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ از اﻳﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﮐﻴﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ هﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﻮرد ﺣﺪاﻗﻞ ﻧُﻪ وﮐﻴﻞ ﻣﻄﻠﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﻓﺎﻋﯽ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮﯼ دﻳﮕﺮ ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﺮﺣﻖ از ﺁزادﯼ ﺑﻴﺎن ﺧﻮد در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻻرﻳﺠﺎﻧﯽ ،دﺑﻴﺮ ﺳﺘﺎد ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ،در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺗﺎرﻳﺦ  16ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2011اﻋﻼم ﮐﺮد» :هﻴﭻ وﮐﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ وﮐﻴﻞ ﻳﺎ
ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد«.

وﮐﻴﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ در ﺗﺎرﻳﺦ  10ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2011دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ و در اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم
»ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ«» ،ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎم«» ،ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮوﻩ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم« ]ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ[ و »اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﺧﻼل در اﻣﻨﻴﺖ ﮐﺸﻮر« در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .او ﺑﺎ اﺗﻬﺎم دﻳﮕﺮﯼ ﻧﻴﺰ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﻮرﻧﺒﺮگ در ﺳﺎل  2009روﺑﺮو اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان »ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ
اﻧﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ او از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺮاﯼ درﻳﺎﻓﺖ ﺁن ﻣﻨﻊ ﺷﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در اﻳﺮان از ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدﯼ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در ﻓﻮرﻳﻪ ،ﮐﻤﻴﺴﺮﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ،ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﻳﮋﻩ ﺑﺮاﯼ اﻋﺪام هﺎﯼ ﻓﺮاﻗﻀﺎﻳﯽ ،ﻓﻮرﯼ ﻳﺎ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ وﮔﺰارﺷﮕﺮ وﻳﮋﻩ ﺑﺮاﯼ اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻀﺎت و وﮐﻼ در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ
هﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺑﺎرﻩ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ اﻋﺪام در اﻳﺮان ﮐﻪ در ﻏﻴﺎب ﺗﻀﻤﻴﻦ هﺎﯼ رﺳﻤﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد هﺸﺪار دادﻧﺪ.
دﺑﻴﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮارد اﺗﻬﺎم ﻣﺤﺎرﺑﻪ )دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا( ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات
اﻋﺪام ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ اداﻣﻪ داد 63.ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن در اﻳﺮان ،ﻣﺤﺎرﺑﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ،
ﮐﻤﻴﺴﺮ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻧﺎﻇﺮان وﻳﮋﻩ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و دﻳﮕﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎرهﺎ ﻣﺎهﻴﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺁﻓﺮﻳﻦ و
ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺗﻬﺎم هﺎ را ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار دادﻩ اﻧﺪ .ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﻳﮋﻩ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ،در ﮔﺰارش
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻣﺎﻩ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﻳﮋﻩ ﺧﻮد را از اﻋﺪام هﺎﯼ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺨﻔﯽ در داﺧﻞ زﻧﺪان هﺎ و
ﻧﻴﺰ اﻋﺪام در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺑﺮازﮐﺮد 64.ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﻳﮋﻩ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻣﺠﺎزات هﺎ و رﻓﺘﺎرهﺎﯼ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ،ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﺮﺁﻣﻴﺰ در
ﻣﺎﻩ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺑﺮاﯼ اﻋﻼم ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻓﻮرﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﻣﻮرد ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و
ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ هﻤﮑﺎران ﺧﻮد ﭘﻴﻮﺳﺖ .ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،در ﻣﻼﺣﻈﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺧﻮد در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2011ﺑﺮ ﮔﺰارش ﮐﺸﻮرﯼ
اﻳﺮان ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را از ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺑﺮاز ﮐﺮد :ﺧﻄﺮ ﺁزار و ﺗﻌﻘﻴﺐ ،ﻣﺠﺎزاتهﺎﯼ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﺣﺘﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮاﯼ هﻢ ﺟﻨﺲ
ﮔﺮاﻳﺎن زن و ﻣﺮد ،دوﺟﻨﺲ ﮔﺮاﻳﺎن ،و دﮔﺮﺟﻨﺲ ﮔﻮﻧﻪ هﺎ؛ داﻣﻨﻪﯼ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺟﺮاﻳﻢ اﻏﻠﺐ ﻣﺒﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ؛ ﺗﺪاوم اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،و ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻴﻮﻩﯼ اﻋﺪام .ﮐﻤﻴﺘﻪ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد
اﻋﺪامهﺎﯼ دوﻟﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻗﻠﻴﺖ ﻧﺸﻴﻦ ،ﺗﺪاوم اﻋﺪام ﮐﻮدﮐﺎن و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺮاﯼ ﮐﻮدﮐﺎن ،و اﻟﺰام ﻣﺎدﻩﯼ  225ﻻﻳﺤﻪ
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ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺮاﯼ ﻣﺮدان ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ارﺗﺪاد را ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار داد.

65

دوﻟﺖ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻧﺪرت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺪام هﺎ ،ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﻧﺎم اﻋﺪام ﺷﺪﻩ هﺎ و ﺗﻌﺪاد دﻗﻴﻖ ﺁﻧﻬﺎ ،را ﻓﺎش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس
اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﺣﺪاﻗﻞ  68ﻧﻔﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ دو ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﻪ زن ،در ﻋﺮاق اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .ﺻﺪهﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ؛
ﺑﻴﻦ ژاﻧﻮﻳﻪ  2009و ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  735 ،2011ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺮاﯼ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﻪ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﻋﺮاق ارﺟﺎع ﺷﺪ ﮐﻪ  81ﻣﻮرد از
ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .اﮐﺜﺮ ﺣﮑﻢ هﺎﯼ اﻋﺪام ﻋﻠﻴﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺻﺎدر و اﺟﺮا ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻳﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﻤﻠﻪ هﺎﯼ ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ،
از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺘﻞ ،ﺁدم رﺑﺎﻳﯽ ،ﺗﺠﺎوز ﻳﺎ ﺟﺮاﻳﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺗﺎرﻳﺦ  16ﻧﻮاﻣﺒﺮ 11 ،ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻳﮏ زن ،ﮐﻪ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎ در زﻧﺪان
اﻟﮑﺎﻇﻤﻴﻪ ﺑﻐﺪاد اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .در ﻣﻴﺎن اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺮد ﻳﮏ ﺗﺒﻌﻪ ﻣﺼﺮ و ﻳﮏ ﺗﺒﻌﻪ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻳﺴﺮﯼ اﻟﻄﺮﻳﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل
 2006ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ در اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .دادﮔﺎﻩ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺟﻨﺎﻳﯽ
ﻋﺮاق در ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ اﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﺮﺁوردﻩ ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﻤﺐ ﮔﺬارﯼ در
ﺳﺎﻣﺮﻩ در هﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد .ﻣﺪاﺧﻠﻪ رهﺒﺮ اﻟﻨﻬﻀﻪ ﺗﻮﻧﺲ راﺷﺪ ﻏﻨﻮﺷﯽ در ﺁﻏﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﮐﻮﺗﺎﻩ در اﺟﺮاﯼ اﻋﺪام
اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ.
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ در دادﮔﺎﻩ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺟﻨﺎﻳﯽ ﻋﺮاق ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﻮد و ﭘﻴﺶ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﻴﺪ .ﻣﺘﻬﻤﺎن ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎﯼ
ﮐﻴﻔﺮﯼ اﻏﻠﺐ ﺷﮑﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﭘﻴﺶ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ از ﺁﻧﻬﺎ زﻳﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺑﺪرﻓﺘﺎرﯼ هﺎﯼ دﻳﮕﺮ »اﻋﺘﺮاف« ﮐﺴﺐ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ .ﺁﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺪون دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﮐﻴﻞ ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺧﻮد در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﭘﻠﻴﺲ در اﻧﺰواﯼ ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،در زﻣﺎن
ﻣﻌﻴﻦ و ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻋﺰام ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ و از دﻟﻴﻞ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ» .اﻋﺘﺮاف« ﮐﺴﺐ ﺷﺪﻩ از
ﺁﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ در دادﮔﺎﻩ ﺑﺪون اﻗﺪام ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎرﻩ ادﻋﺎﯼ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻳﻦ »اﻋﺘﺮاف هﺎ« ﻣﻌﻤﻮﻻ از
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻣﺎهﻮارﻩ اﯼ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻪ زﻳﺮ ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮض ﺑﺮ ﺑﯽ ﮔﻨﺎهﯽ را ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در ﺗﺎرﻳﺦ  27ﺁورﻳﻞ  ،2011دادﮔﺎﻩ اﺳﺘﻴﻨﺎف در ﺑﻐﺪاد ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺳﺎل  2006ﻣﻮﻳﺪ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻋﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،ﺳﺮهﻨﮓ
ﭘﻴﺸﻴﻦ ارﺗﺶ ﻋﺮاق در زﻣﺎن ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﺮد .او در ﺳﺎل  2004ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﻪ
ﻋﺮاﻗﯽ هﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ او ﺑﻴﻦ ﺳﺎل هﺎﯼ  2004و  2006ﺑﺮاﯼ اﻣﻀﺎﯼ »اﻋﺘﺮاف« ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ ﺧﻮد
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺑﺮاﯼ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺮاﺑﺮ دادﮔﺎﻩ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺟﻨﺎﻳﯽ ﻋﺮاق ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺖ .ﺧﺎﻧﻮادﻩ او ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ در ﺑﺎرﻩ ﻣﺤﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﺣﮑﻢ اﻋﺪام او در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2006از ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺒﺎر ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﺮاﯼ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ،2009ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ او ،اﺟﺎزﻩ دﻳﺪار ﺑﺎ او را ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.
در دﺳﺎﻣﺒﺮ ،اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺎرق ﻋﺰﻳﺰ ،ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ و وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ در زﻣﺎن ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ،در ﺳﺎل  2012ﭘﺲ از
ﺧﺮوج ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ از ﻋﺮاق اﻋﺪام ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﻋﺰﻳﺰ در اﮐﺘﺒﺮ  2010ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺣﮑﻢ هﺎﯼ اﻋﺪام را ﻇﺮف  15روز ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﻟﺰاﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ
ﮐﺮد.
ﺗﻌﺪادﯼ از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺪاران در اﺳﺮاﻳﻴﻞ ﺧﻮاهﺎن ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺮاﯼ دو ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اﺳﺮاﻳﻴﻠﯽ در ﺷﻬﺮﮎ اﻳﺘﺎﻣﺎر
در ﻣﺎﻩ ﻣﺎرس ﺷﺪﻩ اﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ هﺎﯼ اﺑﺪ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .اﺳﺮاﻳﻴﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﺑﺎر در ﺳﺎل  1962ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را
در ﺑﺎرﻩ ﺁدوﻟﻒ ﺁﻳﺸﻤﻦ اﺟﺮا ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
در اردن از ﺳﺎل  2006ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻋﺪام اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮔﻮﻳﺎ در ﺳﺎل  2011ﺣﺪاﻗﻞ  15ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﺠﺎزات
ﻗﺘﻞ در اردن اﻋﺪام اﺳﺖ ،اﻣﺎ دادﮔﺎﻩ هﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﮑﻢ را ﮐﺎهﺶ ﻣﯽ دهﻨﺪ ﭼﻮن ﮔﺎهﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﺁﺳﺎن ﮔﻴﺮﯼ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﯽ
دهﻨﺪ.
در ﮐﻮﻳﺖ از ﺳﺎل  2007ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻋﺪام اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮔﻮﻳﺎ در ﺳﺎل  2011ﺣﺪاﻗﻞ  17ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاﯼ ﺳﻪ زن،
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ و ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺮر ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ هﺎﻳﯽ از ﺁن ﺑﺮ
ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮع اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎﯼ اﻋﺪام در ﮐﻮﻳﺖ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻴﺎن ،هﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮم و هﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .در
ﻣﺎﻩ ژاﻧﻮﻳﻪ ،ﻳﮏ ﻣﺮد ﻣﺼﺮﯼ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ هﻤﺴﺮ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻨﯽ اش ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .دو اﻳﺮاﻧﯽ و ﻳﮏ ﮐﻮﻳﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ
ﺑﺮاﯼ اﻳﺮان در ﻣﺎﻩ ﻣﺎرس در دادﮔﺎﻩ ﺑﺪوﯼ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .در ﻣﺎﻩ ژوﺋﻦ ،ﺳﻪ
ﺑﻨﮕﻼدﺷﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻗﺘﻞ ﻳﮏ راﻧﻨﺪﻩ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﻨﮕﻼدﺷﯽ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ .ﻳﮏ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﮐﻪ اﺑﺘﺪا در ﺳﺎل  2010ﻋﻠﻴﻪ ﻳﮏ زن
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ﮐﻮﻳﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺁﺗﺶ زدن ﭼﺎدر ﻣﺤﻞ ﻳﮏ ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳﯽ و ﮐﺸﺘﻦ  57ﻧﻔﺮ از ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،در ﻣﺎﻩ ژوﺋﻦ در دادﮔﺎﻩ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ.
اﻳﻦ دوﻣﻴﻦ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻳﮏ زن در ﮐﻮﻳﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،2011ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﮐﻮﻳﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻠﻴﻖ رﺳﻤﯽ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ،در ﺑﺎرﻩ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺟﺮاﻳﻢ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎزات ﺑﺎ اﻋﺪام ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺒﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و »ﻧﺒﻮ ِد ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﺑﺎرﻩ اوﻟﻮﻳﺖ ]ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ[ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻳﺎ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮع و ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻧﺎﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮع« اﺑﺮازﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﮐﺮد .ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺟﺮاﻳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ
66
روﻧﺪ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﻴﺎرﯼ دوم ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﻣﺎدﻩ ) 6(2ﻣﻴﺜﺎق ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
در ﻟﺒﻨﺎن در ﺳﺎل  2011ﺑﺮاﯼ هﻔﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﭘﻴﺎﭘﯽ اﻋﺪام اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ  ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ ،در ﺳﺎل  2011هﺸﺖ ﺣﮑﻢ
ﺗﺎزﻩ اﻋﺪام ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاﯼ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻏﻴﺎﺑﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺻﺎدر ﺷﺪ .دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻋﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ هﻤﮑﺎرﯼ ﺑﺎ اﺳﺮاﻳﻴﻞ ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺒﻨﺎن ،اﻋﺪام ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ،رﻳﻴﺲ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﻧﺨﺴﺖ
وزﻳﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮد .در ﮐﺎرﮔﺎﻩ هﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در اﮐﺘﺒﺮ ،ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﻴﺮدوﻟﺘﯽ ﺧﻮاهﺎن
اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﭘﺮاﻳﺮاد و ﺑﺪون اﺳﺘﻘﻼل اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻳﮏ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺁن  53درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ دهﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮﻓﺪار اﻟﻐﺎﯼ اﻋﺪام ﺑﻮدﻧﺪ و  70درﺻﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﻳﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻳﮏ
ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2009در ﻣﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮔﻮﻳﺎ  74درﺻﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن از»اﻟﻐﺎﯼ
ﻓﻮرﯼ ﻳﺎ ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام« ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
در ﺑﺎرﻩ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻳﺎ اﺟﺮاﯼ اﻋﺪام در ﻟﻴﺒﯽ در ﺳﺎل  2011هﻴﭻ اﻃﻼﻋﯽ در دﺳﺖ ﻧﺒﻮد .ﺑﺨﺶ هﺎﯼ ﺑﺰرﮔﯽ از دوﻟﺖ ﭘﺲ از
ﻓﻮرﻳﻪ  2011در اﺧﺘﻴﺎر دوﻟﺖ ﻧﺒﻮدﻩ اﻧﺪ و ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﻳﯽ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎل ﭼﻨﺪان ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ .در ﻧﺒﻮ ِد دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻓﻌﺎل و در
ﻓﻀﺎﯼ ﺁﺷﮑﺎر ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ از ﻣﺠﺎزات ،ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻗﺬاﻗﯽ و ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ هﺎﯼ ﻓﺮاﻗﻀﺎﻳﯽ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از وﻗﻮع ﻗﻴﺎم و درﮔﻴﺮﯼ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﭘﯽ ﺁن در اواﺧﺮ ﻓﻮرﻳﻪ ،ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و ﻣﺠﺎزات هﺎﯼ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاﯼ ﻃﻴﻒ
ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﯼ از ﺟﺮاﻳﻢ ﺑﺮﻗﺮارﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دوﻟﺖ ﺳﺮهﻨﮓ ﻣﻌﻤﺮ اﻟﻘﺬاﻓﯽ ،هﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮﯼ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ رخ ﻧﺪادﻩ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺣﮑﻢ
اﻋﺪام ﮔﻮﻳﺎ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪﻩ زﻳﺮا ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ اﯼ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ .ﺧﻮد ﻣﻌﻤﺮ اﻟﻘﺬاﻓﯽ ،ﺑﻌﻀﯽ اﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ او و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدﯼ از اﻓﺮاد
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ هﻮادارﯼ از او ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪﻧﺪ .ﭘﺴﺮ او ،ﺳﻴﻒ اﻻﺳﻼم اﻟﻘﺬاﻓﯽ ،دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﺷﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل در زﻳﻨﺘﺎن در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻳﮏ ﻧﻴﺮوﯼ ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ دور از اﺧﺘﻴﺎر دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ
ﮐﻪ دادﮔﺎﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻴﻔﺮﯼ ﺣﮑﻢ ﺟﻠﺐ او را ﺻﺎدر ﮐﺮدﻩ ،دوﻟﺘﻤﺮدان ﻟﻴﺒﺎﻳﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ او را داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﺧﻮاهﺎن اﻋﺪام او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺶ وﯼ در درﮔﻴﺮﯼ ﺷﻮﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ رﻳﻴﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻟﻴﺒﯽ ﻋﺒﺪاﷲ
اﻟﺴﻨﻮﺳﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮاﻳﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ اﻋﺪام ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ؛ دادﮔﺎﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻴﻔﺮﯼ ﺧﻮاهﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ او ﻧﻴﺰ هﺴﺖ ،اﻣﺎ
در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ،او ﻓﺮارﯼ ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ و دﻳﮕﺮان در ﺑﺎرﻩ اﻣﮑﺎن ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺪون
ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻟﻴﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از  40ﺳﺎل ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ ،در اواﺧﺮ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،دادﺳﺘﺎن دادﮔﺎﻩ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻴﻔﺮﯼ ﻟﻮﻳﻴﺲ ﻣﻮرﻧﻮ اُﮐﺎﻣﭙﻮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻴﻒ اﻻﺳﻼم اﻟﻘﺬاﻓﯽ را در ﻟﻴﺒﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺮد.
در ﻣﺮاﮐﺶ/ﺻﺤﺮاﯼ ﻏﺮﺑﯽ ،ﺻﺪور ﭘﻨﺞ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﮔﺰارش ﺷﺪ ،اﻣﺎ از ﺳﺎل  1993در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﺟﺮا ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ.
در ﻣﺎﻩ اﮐﺘﺒﺮ ،ﻋﺎدل اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻤﺐ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﻔﻨﺎ در ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﮐﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﮐﻪ
ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻪ ﺗﺮورﻳﺴﻢ را ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎزات ﺑﺎ اﻋﺪام ﻣﻘﺮر ﮐﺮدﻩ ،ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .در ﻣﺎﻩ ﺁورﻳﻞ ،ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﺮاﮐﺶ
در ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﻔﻮﯼ ﺑﺰرگ ،ﭘﻨﺞ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را ﺑﻪ ﺣﮑﻢ زﻧﺪان ﮐﺎهﺶ داد .در ﻣﺎﻩ ژوﺋﻦ ،ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر ﺟﺰاﻳﯽ وزارت دادﮔﺴﺘﺮﯼ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﺎوﯼ ﮔﻔﺖ  103زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام از ﺟﻤﻠﻪ دو زن در ﻣﺮاﮐﺶ در اﻧﺘﻈﺎر اﻋﺪام ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ 67.او هﻤﭽﻨﻴﻦ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎزﻩ ﮐﻪ در اول ژوﺋﻴﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ و ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ را در ﺑﺮ دارد ،ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺳﺮﻋﺖ
ﺧﻮاهﺪ ﺑﺨﺸﻴﺪ .اﻗﺪاﻣﺎت دﻳﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ ﺷﺪﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎهﺶ ﺗﻌﺪاد ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ اﻋﺪام از  30ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻧُﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺻﻞ »ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ« ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻋﻤﺎن در ﺳﺎل  2011هﻴﭻ ﻣﻮرد اﺟﺮاﯼ اﻋﺪام ﮔﺰارش ﻧﺸﺪ و در ﻃﯽ ﺳﺎل رﺳﻤﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2010هﻢ وﺿﻊ ﺑﻪ
هﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.

ﻧﻤﺎﻳﻪACT 50/001/2012 :

ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﻓﺮوردﻳﻦ 1391

33

ﺣﮑﻢ اﻋﺪام و اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل 2011

ﺳﻪ ﻧﻔﺮ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ هﺎﯼ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﺷﺪ .ﺗﻤﺎم اﻋﺪام هﺎ در ﻏﺰﻩ زﻳﺮ دوﻟﺖ
ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻤﺎس و ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺎﻳﻴﺪ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻳﮏ ﺣﮑﻢ
اﻋﺪام در ﮐﺮاﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ زﻳﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ ،اﻣﺎ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﻋﺒﺎس از ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻋﺪام هﺎ ﺳﺮ ﺑﺎز
زدﻩ اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﺣﻤﺎس ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ ﺧﻮد را دارﻧﺪ و ﺑﺮاﯼ اﺟﺮاﯼ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻴﻔﺮﯼ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮد از ﻣﺘﻦ هﺎﯼ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .هﺮ دو از ﻗﺎﻧﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺁزادﻳﺒﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  1979در دادﮔﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
اﮐﺜﺮ ﺣﮑﻢ هﺎﯼ اﻋﺪام در اﻳﻦ دادﮔﺎﻩ هﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد .دوﻟﺖ ﺣﻤﺎس از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﮐﺮاﻧﻪ
ﻏﺮﺑﯽ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺷﮑﻞ از ﻣﺠﺎزات را اﻟﻐﺎ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ هﻤﮑﺎرﯼ ﺑﺎ اﺳﺮاﻳﻴﻞ،
ﻗﺘﻞ و ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ اﻋﺪام ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺳﻪ اﻋﺪام در ﻏﺰﻩ اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در دادﮔﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﻤﺎس ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ »هﻤﮑﺎرﯼ ﺑﺎ اﺳﺮاﻳﻴﻞ« ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺗﺎرﻳﺦ  5ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ،ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم هﻤﮑﺎرﯼ ﺑﺎ اﺳﺮاﻳﻴﻞ ﺗﻴﺮﺑﺎران ﺷﺪ و در
ﺗﺎرﻳﺦ  26ژوﺋﻴﻪ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮﯼ ﺑﻪ ﻧﺎم هﺎﯼ ﻣﺤﻤﺪ و رﻣﯽ اﺑﻮ ﻏﻨﺎس ﺑﻪ هﻤﺎن اﺗﻬﺎم ﺑﻪ دار ﺁوﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
در ﺳﺎل  2011در ﻗﻄﺮ اﻧﺠﺎم اﻋﺪام ﮔﺰارش ﻧﺸﺪ و در ﻃﯽ ﺳﺎل رﺳﻤﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2010هﻢ وﺿﻊ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮدﻩ
اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺳﺎل  2011ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﺎزﻩ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﺷﺪ.
اﻋﺪام هﺎﯼ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ در ﺳﺎل  2011ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮﺷﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ  82ﻧﻔﺮ ـ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  27ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل
 2010ـ از ﺟﻤﻠﻪ  28ﺧﺎرﺟﯽ و ﭘﻨﺞ زن اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ روﻧﺪ ﻣﺪاوم ﻧﺰوﻟﯽ ﺳﺎل هﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﻌﮑﻮس و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدﯼ را در ﻣﻴﺎن ﮐﺸﻮرهﺎﻳﯽ در ﺟﻬﺎن ﻗﺮار داد ﮐﻪ هﺮ ﺳﺎل ـ از ﺳﺎل  2007ـ اﻋﺪام در ﺁن ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و در ﺳﺎل 2011
ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺪاﻗﻞ ﻧُﻪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﺁﻣﺎر واﻗﻌﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺻﺪهﺎ ﻧﻔﺮ ﮔﻮﻳﺎ
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام و ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺁﻧﻬﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺠﺮم ﺑﻪ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر هﺴﺘﻨﺪ .اﮐﺜﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ وﮐﻴﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و در ﺑﺴﻴﺎرﯼ ﻣﻮارد از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﻧﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﻠﻴﻪ
ﺧﻮد اﻃﻼع ﭘﻴﺪا ﻧﮑﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻋﺘﺮاف ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در زﻳﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻳﺐ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻓﺮادﯼ ﮐﻪ در زﻣﺎن ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم اﺗﻬﺎﻣﯽ ﮐﻮدﮎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام و در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ازﺑﻨﺪر ﺑﻦ
ﺟﺰاء ﺑﻦ رﻣﻴﺜﺎن اﻟﻠﻬﻴﺒﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  10اﮐﺘﺒﺮ  2011اﻋﺪام ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻧﻮﺟﻮان« ﻳﺎد ﮐﺮد ،اﻣﺎ هﻴﭻ اﻃﻼﻋﯽ در ﺑﺎرﻩ ﺳﻦ او
در زﻣﺎن ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم اﺗﻬﺎﻣﯽ ﻳﺎ اﻋﺪام اراﻳﻪ ﻧﺸﺪ.
ﺑﺴﻴﺎرﯼ از اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن در ﺳﺎل هﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﺎرﺟﯽ و اﮐﺜﺮ ﺁﻧﻬﺎ از ﮐﺸﻮرهﺎﯼ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﯽ و ﺁﺳﻴﺎﻳﯽ ﺑﻮدﻩ
اﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎرﯼ و ﺳﺮﻳﻊ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻴﻔﺮﯼ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ هﺴﺘﻨﺪ .در ﺗﺎرﻳﺦ  7اﮐﺘﺒﺮ ،هﺸﺖ ﻣﺮد ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ
ﺑﻨﮕﻼدﺷﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻗﺘﻞ ﻳﮏ ﻣﺮد ﻣﺼﺮﯼ در ﺳﺎل  2007ﺑﻪ روش ﮔﺮدن زﻧﯽ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .در واﮐﻨﺶ ،دوﻟﺖ هﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ
ﮐﺸﻮرهﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ اﻧﺪوﻧﺰﯼ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ و ﺳﺮﯼ ﻻﻧﮑﺎ ﺗﻼش هﺎﻳﺸﺎن را ﺑﺮاﯼ ﻣﺪاﺧﻠﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﺮاهﺎﯼ دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﮏ ،ﺗﺎﻣﻴﻦ
وﮐﻴﻞ ﻳﺎ ﺣﺘﺎ ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ـ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮم را ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ـ اﻓﺰودﻩ اﻧﺪ.

دو ﺑﺮادر ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﺷﻬﺒﻪ اﻟﺠﻌﻴﺪ و ﺳﻌﻮد ﺟﺎﺑﺮ ﺷﻬﺒﻪ اﻟﺠﻌﻴﺪ ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ در ﺁورﻳﻞ 2011
در ﺧﻄﺮ اﻋﺪام ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻗﺘﻞ در ﺳﺎل  1988در ﭘﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ اﯼ ﻇﺎهﺮا ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ
اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وﮐﻼﻳﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،هﻴﭻ ﻳﮏ از دو ﺑﺮادر در زﻣﺎن
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ اول ﺑﻪ وﮐﻴﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺳﻌﻮد ﺟﺎﺑﺮ ﺷﻬﺒﻪ اﻟﺠﻌﻴﺪ زﻳﺮ ﻓﺸﺎر دوﻟﺘﻤﺮدان و ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﭘﺪر ﭘﻴﺮش ﺑﺮاﯼ
اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﻪ او ﺑﻪ ﻗﺘﻞ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد .دو ﺑﺮادر ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ دهﻪ را در زﻧﺪان در اﻧﺘﻈﺎر رﺳﻴﺪن ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮد ﻣﻘﺘﻮل ﺑﻪ ﺳﻦ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ .در ﺳﺎل  ،2009ﭘﺲ از اﻳﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ اﻃﻼع دادﻧﺪ ﮐﻪ دﻳﻪ را
ﻧﻤﯽ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ دو ﻣﺮد اﻋﺪام ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ،2011ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺑﺮاﯼ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﯼ از ﺟﺮاﻳﻢ ،از ﻗﺘﻞ ،ﺗﺠﺎوز ،ﺳﺮﻗﺖ و ﺁدم رﺑﺎﻳﯽ ﺗﺎ
ﺟﺎدوﮔﺮﯼ و ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .در ﺗﺎرﻳﺦ  19ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،ﻳﮏ ﺗﺒﻌﻪ ﺳﻮدان ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺼﻄﻔﯽ اﻟﻔﮑﯽ ،ﭘﺲ
از ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺎدوﮔﺮﯼ در ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻪ روش ﮔﺮدن زﻧﯽ اﻋﺪام ﺷﺪ و در ﺗﺎرﻳﺦ  12دﺳﺎﻣﺒﺮ ،زﻧﯽ ﭘﺲ از ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدوﮔﺮﯼ« اﻋﺪام ﺷﺪ .ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎزﻩ ﺿﺪ ﺗﺮور ،ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰاﻳﯽ ﺑﺮاﯼ ﺟﺮاﻳﻢ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺮاﯼ ﺗﺮورﻳﺴﻢ ،در ﺳﺎل  2011اراﻳﻪ ﺷﺪ .در اﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در  27ﻣﻮرد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت
ﺗﺼﻮﻳﺐ ،ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را وﺳﻴﻌﺘﺮ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ داراﯼ ﺗﻌﺮﻳﻒ هﺎﯼ ﻣﺒﻬﻤﯽ ﺑﺮاﯼ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،اﻣﺎ هﻴﭻ
ﻳﮏ از ﻣﻘﺮرات ﺁن ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺮاﯼ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻧﻮﺟﻮان ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻮﻻن ذهﻨﯽ را ﻣﻨﻊ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؛ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻀﻤﻴﻦ هﺎﯼ
68
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ.
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ﻧﻤﺎﻳﻪACT 50/001/2012 :

ﺣﮑﻢ اﻋﺪام و اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل 34 2011

ﺻﺪور ﺣﮑﻢ هﺎﯼ اﻋﺪام در ﺳﻮرﻳﻪ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ .ﮔﺰارش هﺎﯼ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪﻩ اﯼ از اﺟﺮاﯼ اﻋﺪام درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ .دوﻟﺖ در ﺳﻮرﻳﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ اﺷﺨﺎص اﻋﺪام ﺷﺪﻩ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﻤﯽ دهﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ اداﻣﻪ دار ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪﻩ از ﺳﻮﯼ دوﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ
ﺟﻮﯼ ﺧﻮاهﺎن اﺻﻼﺣﺎت ﺟﺮﻳﺎن دارد و ﺳﺮﮐﻮب اﻋﻀﺎﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دوﻟﺖ ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و
ﮔﺮدﺁورﯼ اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎرﻩ ﺁن را ﻣﺸﮑﻠﺘﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
در اواﺧﺮ دﺳﺎﻣﺒﺮ ،رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺑﺸﺎراﻻﺳﺪ ﮔﻮﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺮاﯼ اﺟﺮا اﻣﻀﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ هﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ اﺳﻠﺤﻪ »ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ« ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارد .هﺪف اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺿﺪ دوﻟﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎﯼ دوﻟﺖ ﺳﻮرﻳﻪ »ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ« هﺴﺘﻨﺪ .اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻴﻪ رژﻳﻢ  40ﺳﺎﻟﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اﺳﺪ ﮐﻪ ﺟﺎن  4300ﻧﻔﺮ
از ﻣﺮدم از ﺟﻤﻠﻪ  200ﮐﻮدﮎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اداﻣﻪ داﺷﺖ.
در ﺗﻮﻧﺲ از ﺳﺎل  1991هﻴﭻ ﮐﺲ اﻋﺪام ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺮاﯼ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از ﺳﺎل  2008ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺗﺎزﻩ اﯼ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪ .در
ﺗﺎرﻳﺦ  14ژاﻧﻮﻳﻪ ،ﭘﺲ از ﮐﻤﺘﺮ از ﻳﮏ ﻣﺎﻩ اﻋﺘﺮاض هﺎﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ در ﺗﻮﻧﺲ ،رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ ﮔﺮﻳﺨﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادﯼ  23ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺧﺎﺗﻤﻪ داد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺁﻣﺎرهﺎﯼ رﺳﻤﯽ ،در ﻃﯽ
ﻗﻴﺎم ،ﺣﺪاﻗﻞ  300ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ و  700ﻧﻔﺮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻣﺎﻩ ژوﺋﻦ ،وزارت دادﮔﺴﺘﺮﯼ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدﯼ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ را ﻣﺴﺘﺮد ﻧﮑﻨﺪ ،او ﻏﻴﺎﺑﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ و
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮد .ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻣﺎﻩ اﮐﺘﺒﺮ ،ﮐﻪ در ﺁن ﺣﺰب اﺳﻼﻣﯽ اﻟﻨﻬﻀﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺁرا را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد،
ﻳﮏ دوﻟﺖ ﺗﺎزﻩ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ .ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎزﻩ اﯼ را ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد و ﻳﮏ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﻣﻮﻗﺖ،
ﻣﻨﺼﻒ ﻣﺰروﻗﯽ ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺁﻣﺪ .هﺮ دو اﻣﮑﺎن
ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺸﺒﺮد هﺪف اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻓﻮرﻳﻪ  ،2011ﺷﻮراﯼ وزﻳﺮان دوﻟﺖ ﮔﺬا ِر ﺗﻮﻧﺲ ﻗﺼﺪ ﺧﻮد ﺑﺮاﯼ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ را اﻋﻼم
ﮐﺮد .ﺻﺎﺑﺮ رﻗﻮﺑﯽ ،ﮐﻪ در ﺳﺎل  2007ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺪ ﺗﺮورﻳﺴﻢ  2003ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،در ﻳﮏ ﻋﻔﻮ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺁزاد ﺷﺪ .در ﻣﺎﻩ ژوﺋﻴﻪ ،ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رُم دادﮔﺎﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻴﻔﺮﯼ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺟﻠﺴﻪ اﯼ ﺑﺎ
ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﺗﻮﻧﺲ در ﻣﺎﻩ دﺳﺎﻣﺒﺮ ،رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﻣﺰروﻗﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ
اﻋﺪام ﻧﮑﺮدن ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ .در ﻣﺎﻩ دﺳﺎﻣﺒﺮ ،رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ از دوﻟﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاهﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﺸﻴﺮ ﺳﻴﻤﻮن ،ﺷﻬﺮوﻧﺪ
ﺗﻮﻧﺴﯽ ،و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن او ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ .ﻣﺪاﺧﻠﻪ رهﺒﺮ اﻟﻨﻬﻀﻪ راﺷﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻳﮏ ﺗﻮﻧﺴﯽ دﻳﮕﺮ ،ﻳﺴﺮﯼ ﻃﺮﻳﻘﯽ ﮐﻪ در
ﻋﺮاق ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺑﻤﺐ ﮔﺬارﯼ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻘﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم او ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از اﻋﺪام وﯼ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮاﯼ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از  2008اﻋﺪام را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ .رﺷﻴﺪ رﺑﻴﻊ اﻟﺮﺷﻴﺪﯼ در ﻳﮏ ﻣﻴﺪان ﺗﻴﺮ در دوﺑﯽ
ﺗﻴﺮﺑﺎران ﺷﺪ .او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻳﮏ ﭘﺴﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺨﺘﺎر اﺣﻤﺪ و ﻗﺘﻞ او در ﻣﺴﺠﺪﯼ در ﺳﺎل  2009ﺑﻪ اﻋﺪام
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .ﺣﺪاﻗﻞ  31ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  12ﻧﻔﺮ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم وارد ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻋﺪام
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺜﻞ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ از اﻓﺮﻳﻘﺎ و ﺁﺳﻴﺎ
ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﮐﻤﮏ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮﺛﺮ ،اﻃﻼع از روﻧﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ در دادﮔﺎﻩ و ﺣﮑﻢ ﻧﻬﺎﻳﯽ و اﻣﮑﺎن ﺟﺒﺮان ﻣﺎﻟﯽ
)دﻳﻪ( ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻣﺤﺮوم هﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﮑﻢ اﻋﺪام  17ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ هﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ ﻳﮏ ﺗﺒﻌﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺤﮑﻮم و دادﮔﺎﻩ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﺷﺎن در اواﺧﺮ ﺳﺎل
 2010ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮد ،در ﺗﺎرﻳﺦ  12ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺖ .ﭘﺲ از اﻳﻦ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺒﻠﻎ  3/4ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 1
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر اﻣﺮﻳﮑﺎ( را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺼﺎص را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ ،دادﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﺷﺎرﺟﻪ ﺣﮑﻢ را ﺑﻪ دو ﺳﺎل زﻧﺪان
ﮐﺎهﺶ داد ﮐﻪ ﺳﭙﺮﯼ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﻣﺎ ،در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  ،2011ﺁﻧﻬﺎ هﻨﻮز در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،زﻳﺮا اﺗﻬﺎم هﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﮐﻴﻔﺮﯼ و ﻣﺪﻧﯽ
هﻨﻮز در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ هﻤﺎن واﻗﻌﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.
در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﺑﺎرﻩ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل  ،2010ﻳﮏ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎﻩ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال در اواﻳﻞ ﺁورﻳﻞ
 2011ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎﯼ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را رد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ اﻋﺪام ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮع ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﻗﺘﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد ،ﻧﻪ ﻗﺎﺿﯽ؛ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ
ﺻﻮرت ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺧﻮاهﺎن ﺗﻼﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺑﺎرﻩ اﺗﻬﺎم ﺣﮑﻢ هﺎﯼ اﻋﺪام ﺑﺮاﯼ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻧﻮﺟﻮان ،او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺁﺛﺎر
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻠﻮغ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﻣﺎ ،ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮎ ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارد ﮐﻪ هﻴﭻ ﮐﺲ زﻳﺮ ﺳﻦ  18ﺳﺎل در زﻣﺎن ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮد .اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ از ﺳﺎل  1997ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮎ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ .ﮔﺰارش هﺎﯼ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
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ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﻨﺪ ﮐﻪ دادﮔﺎﻩ اﺳﺘﻴﻨﺎف دوﺑﯽ ـ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دادﮔﺎﻩ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺁن ـ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮎ
ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ،دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ در اﺑﻮﻇﺒﯽ در ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻧﻮﺟﻮان را ﺑﻪ اﻋﺪام
ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
دوﻟﺘﻤﺮدان ﻳﻤﻦ در ﺳﺎل  2011ﺣﺪاﻗﻞ  41ﻧﻔﺮ را اﻋﺪام و ﺣﺪاﻗﻞ  29ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺳﻤﯽ در ﺳﺎل 2011
ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  62 ،2010اﻋﺪام اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از  53ﻣﻮردﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﭘﺎﻳﺎن ﺁن ﺳﺎل ﺛﺒﺖ ﮐﺮد.
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﻄﺤﯽ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺑﺮاﯼ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﯽ از ﺟﺮاﻳﻢ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮاﻳﻤﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮﮔﺒﺎر ،در ﻳﻤﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﮑﻢ هﺎﯼ اﻋﺪام اﻏﻠﺐ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﺪل را ﺑﺮﺁوردﻩ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﻴﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در زﻣﺎن ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم اﺗﻬﺎﻣﯽ زﻳﺮ  18ﺳﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻤﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺪور و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮاﯼ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ درﺑﺎرﻩ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻧﻮﺟﻮان در زﻣﺎن ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم زﻳﺮ  18ﺳﺎل ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ،اﻋﺪام ﺁﻧﻬﺎ اداﻣﻪ دارد .در
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ،اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎروﺷﻦ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺁﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .در ﻣﺎﻩ ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2011دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﺟﺎم ﻣﺤﻤﺪ
ﻃﺎهﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻤﻮم و ﻓﻮاد اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﷲ را ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در زﻣﺎن ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺎل  1999و  ،2004ﮐﻤﺘﺮ از
 18ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻨﺪ ،رد ﮐﺮد 69 .در ﺁن زﻣﺎن ،ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ از ﺣﺪاﻗﻞ هﺸﺖ ﻣﺠﺮم ﻧﻮﺟﻮان ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام دﻳﮕﺮ اﻃﻼع
داﺷﺖ .در ﻣﺎﻩ هﺎﯼ ﻓﻮرﻳﻪ و ﺁورﻳﻞ ،دادﮔﺎﻩ هﺎﻳﯽ در ﺻﻨﻌﺎ ﺣﮑﻢ هﺎﯼ اﻋﺪام ﻋﻠﻴﻪ ﻳﮏ ﺳﻮرﻳﺎﻳﯽ و ﻳﮏ اﻳﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وارد
ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎر ﺧﻼف ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ردﻳﻒ »ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
ﺟﺮاﻳﻢ« ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﺟﺮا ﺷﻮد.
در ﭘﺎﻳﺎن  ،2011ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﮕﺎرش ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺼﺮ ،ﻟﻴﺒﯽ و ﺗﻮﻧﺲ در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻮد و اﺻﻼح در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﻟﺠﺰاﻳﺮ،
ﺑﺤﺮﻳﻦ ،ﺳﻮرﻳﻪ و ﻳﻤﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻮد.

ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮاﯼ اﻓﺮﻳﻘﺎ

در ﺳﺎل  ،2011ﺑﻨﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﻴﺎرﯼ دوم ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎ هﺪف اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات
اﻋﺪام ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﺎﻧﻴﺪ؛ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن هﻨﻮز اﺑﻼغ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ .ﺳﻴﺮا ﻟﻴﻮن ﺗﻌﻠﻴﻖ رﺳﻤﯽ اﺟﺮاﯼ اﻋﺪام را اﻋﻼم ﮐﺮد .وﺟﻮد ﺗﻌﻠﻴﻖ در
ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ .ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎزﻧﮕﺮﯼ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻏﻨﺎ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎزﻩ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮐﺮد.
در ﺳﺎل  2011ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺣﺪاﻗﻞ  22اﻋﺪام در ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮاﯼ اﻓﺮﻳﻘﺎ ﺛﺒﺖ ﮐﺮد :ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ) ،(10ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ )(5
و ﺳﻮدان ) .(+7در ﺳﺎل  ،2010ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر )ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧﺎ ،ﮔﻴﻨﻪ اﺳﺘﻮاﻳﯽ ،ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ و ﺳﻮدان( زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﺤﮑﻮم را اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ و در
ﻣﺠﻤﻮع  19ﻧﻔﺮ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2009ﺗﻨﻬﺎ دو ﮐﺸﻮر ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ ) 10اﻋﺪام در ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧﺎ و
ﺳﻮدان ﺛﺒﺖ ﺷﺪ( .اﻋﺪام در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎدر و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻤﯽ از ﮐﺸﻮرهﺎﺳﺖ.
ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﺳﺎل  2011ﺻﺪور ﺣﺪاﻗﻞ  254ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را در  25ﮐﺸﻮر ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮاﯼ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ ﺛﺒﺖ ﮐﺮد :ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧﺎ )،(1
ﺑﻮرﮐﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ ) ،(3ﮐﺎﻣﺮون ) ،(+ﭼﺎد )،(+ﮐﻨﮕﻮ )ﺟﻤﻬﻮرﯼ دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ) ،(+ﮐﻨﮕﻮ )ﺟﻤﻬﻮرﯼ ) ،(3ﮔﺎﻣﺒﻴﺎ ) ،(13ﻏﻨﺎ ) ،(4ﮔﻴﻨﻪ
) ،(16ﮐﻨﻴﺎ ) ،(+11ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ ) ،(1ﻣﺎداﮔﺎﺳﮑﺎر ) ،(+ﻣﺎﻻوﯼ ) ،(2ﻣﺎﻟﯽ ) ،(2ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﯽ ) ،(8ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ) ،(72ﺳﻴﺮا ﻟﻴﻮن )،(2
ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ) +32 :+37ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دوﻟﺖ ﮔﺬا ِر ﻓﺪرال؛  4در ﭘﻮﻧﺘﻠﻨﺪ؛ 1در ﮔﺎﻟﻤﻮدوگ( ،ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ ) ،(+1ﺳﻮدان )،(+13
ﺳﻮازﻳﻠﻨﺪ ) ،(1ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴﺎ )،(+اوﮔﺎﻧﺪا ) ،(5زاﻣﺒﻴﺎ ) ،(48و زﻳﻤﺒﺎﺑﻮﻩ ).(+1
روﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ دور ﺷﺪن از اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮاﯼ اﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ در
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام هﻨﻮز ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻌﺪاد ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻢ و در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎل اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﯽ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ،ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ و
زاﻣﺒﻴﺎ ،و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﮐﻤﺘﺮﯼ در ﮐﻨﻴﺎ ،ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﯽ و ﺳﻮدان ،ﺣﮑﻢ اﻋﺪام هﻨﻮز وﻳﮋﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﺘﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻴﻔﺮﯼ اﺳﺖ.
در ﺗﺎرﻳﺦ  18ﺁﮔﻮﺳﺖ ،ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﺑﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﻴﺎرﯼ دوم ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎ هﺪف
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ﻧﻤﺎﻳﻪACT 50/001/2012 :

ﺣﮑﻢ اﻋﺪام و اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل 36 2011

اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام راﯼ داد ،اﻣﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺑﻮﻧﯽ ﺗﻮﻣﺎس هﻨﻮز ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ را ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻧﮑﺮدﻩ ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد
اﻳﻦ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﻴﻦ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را ﺑﺮاﯼ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارد ،ﺁﺧﺮﻳﻦ اﻋﺪام در ﺳﺎل  1987اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  2011هﻴﭻ ﮐﺲ در ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧﺎ اﻋﺪام ﻧﺸﺪ؛ اﻣﺎ ،ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .دﻩ ﺣﮑﻢ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻮدﻩ ﺷﺪ.
ﻳﮑﯽ ازاﻳﻦ اﺣﮑﺎم ،ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻣﺎﻳﮑﻞ ﻣﻮﻻف ،ﻣﺘﻮﻟﺪ اﻓﺮﻳﻘﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2008ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ دو ﻧﻔﺮ زﻳﻤﺒﺎﺑﻮﻳﺎﻳﯽ در
ﺳﺎل  2000ﺻﺎدر ﺷﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ،دادﮔﺎﻩ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﻔﻔﻪ وﺟﻮد دارد از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪﯼ
ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ ،و ﺣﮑﻢ ﻣﻮﻻف را در ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﺑﻪ  20ﺳﺎل زﻧﺪان ﮐﺎهﺶ داد .ﻣﻮﺿﻊ دوﻟﺖ در ﺑﺎرﻩ ﺧﻮددارﯼ از دادن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرهﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻈﻨﻮﻧﺎن ﮐﻴﻔﺮﯼ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام در ﺻﻮرت اﺳﺘﺮداد ﺑﻪ ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧﺎ اﻋﺪام ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﯼ ﮐﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان در ﻣﺎﻩ ژوﺋﻴﻪ ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ ،هﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ در ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧﺎ در اﻓﺮﻳﻘﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺳﺎﮐﻦ هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧﺎ
ﺧﻮاهﺎن اﺳﺘﺮداد ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ.
در ﺑﻮرﮐﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ ،ﺳﻪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺗﺎزﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ در ﻃﯽ اﻳﻦ ﺳﺎل ﺻﺎدر ﺷﺪ .ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﻏﻴﺎﺑﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻻﻳﺤﻪ اﯼ
ﺑﺎ هﺪف ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﻴﺎرﯼ دوم ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  2011ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ دوﻟﺖ
اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺟﻠﺴﻪ اﯼ ﺑﺎ هﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﻣﺎﻩ ﻣﺎرس ،وزﻳﺮ وﻗﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﺑﻪ هﻴﺎت اﻃﻼع داد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﻴﺎرﯼ دوم ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ .در
ﺟﻠﺴﻪ اﯼ ﺑﺎ هﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﻣﺎﻩ دﺳﺎﻣﺒﺮ ،رﻳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ،رُخ ﻣﺎرﮎ ﮐﺮﻳﺴﺘﻴﺎن ﮐﺎﺑﻮرﻩ ،هﻢ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺟﺮُم ﺗﺮاُرﻩ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻳﻦ ﺗﻼش را در ﺻﻮرت اراﻳﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺑﺮاز ﮐﺮد .وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮﯼ ِ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را اﺑﺮاز ﮐﺮد .در دﺳﺎﻣﺒﺮ ،ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻮرﮐﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ و دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺎهﯽ
در ﺑﺎرﻩ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺸﻮر هﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﻨﻴﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﮐﺎﻣﺮون اﻧﺠﺎم اﻋﺪام ﮔﺰارش ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام هﻨﻮز ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﮏ ﻓﺮﻣﺎن رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﮐﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ 3
ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2011ﺻﺎدر ﺷﺪ ،ﺣﮑﻢ ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺖ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن ،ﮐﻪ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎن از
ﺳﺎل  2009اﺳﺖ ،اﻓﺮاد ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻳﺎ ﺳﺮﻗﺖ ﺣﺎد را ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮐﺮد و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮑﺮد ﺣﮑﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دوﻟﺖ در
ﻣﺎﻩ ﻣﺎرس ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﻃﻼع داد ﮐﻪ  17ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ) (2010ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﻧﺎروﺷﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﻓﺮﻳﻘﺎﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻓﻴﺮﻣﻴﻦ ﻓﻴﻨﺪﻳﺮو در اﮐﺘﺒﺮ  2011در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ در ﺑﺎرﻩ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در رواﻧﺪا
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﻪ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد .او ﮔﻔﺖ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﻓﺮﻳﻘﺎﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ هﻨﻮز ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﻮﯼ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺁن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ هﺎﯼ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،دوﻟﺖ او اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را دوﺑﺎرﻩ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ داد .در اﻳﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن رواﻧﺪا و ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام دوﻟﺖ هﺎ ﺑﺎﻳﺪ رهﺒﺮﯼ
را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
در ﺳﺎل  2011ﺣﮑﻢ اﻋﺪام در ﭼﺎد هﻨﻮز ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ .دوﻟﺖ ﭼﺎد ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﺮداد رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺣﺴﻦ هﺎﺑﺮﻩ از
ﺳﻨﮕﺎل ،ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ او ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ در ﺳﺎل  ،1990اداﻣﻪ داد .هﺎﺑﺮﻩ در ﺳﺎل  2008ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ ﺑﺮاﯼ
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دوﻟﺖ ﻏﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .دوﻟﺘﻤﺮدان ﺳﻨﮕﺎل در ﺳﺎل  2011اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد درﺧﻮاﺳﺖ هﺎﯼ
ﻣﮑﺮر ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺿﺪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎل  2006اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﻓﺮﻳﻘﺎ در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ ،ﻗﺼﺪ ﻧﺪارﻧﺪ او را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺁﻧﻬﺎ هﺎﺑﺮﻩ را ﺑﺮاﯼ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻗﺘﻞ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ  1982و  1990ﺑﻪ ﺑﻠﮋﻳﮏ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد .در
ﻣﺎﻩ ژوﺋﻴﻪ ،دوﻟﺖ ﺳﻨﮕﺎل ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد هﺎﺑﺮﻩ ﺑﻪ ﭼﺎد ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﯽ از اﻋﺘﺮاض داﻣﻦ زد و ﻣﻮﺿﻮع اداﻣﻪ
ﻧﻴﺎﻓﺖ.
در ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﮐﻨﮕﻮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ در ﻣﺎﻩ ژوﺋﻴﻪ ﭘﺲ از ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق اﺳﺘﺨﻮان اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ.
در ﺟﻤﻬﻮرﯼ دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﮐﻨﮕﻮ ،ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﮐﺘﺎب هﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ و ﺣﮑﻢ هﺎﯼ اﻋﺪام هﻨﻮز از ﺟﻤﻠﻪ در دادﮔﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات در ﻣﺎدﻩ  5ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻣﻘﺮر ﮐﺮدﻩ و در ﻣﺎدﻩ  6روش اﻋﺪام را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ
رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻣﻘﺮر ﮐﺮدﻩ و روش اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات در ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪاﻟﺖ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در ﻣﺎﻩ ژوﺋﻦ ،ﻳﮏ دادﮔﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﮔُﻤﺎ ،ﻋﻠﯽ ﮐﺎﻣﺒﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺶ او در ﻗﺘﻞ ﺳﻪ ﺳﺮﺑﺎز هﻨﺪﯼ ﺣﺎﻓﻆ
ﺻﻠﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد .ﻳﮏ ﺳﺮﺑﺎز در ﻣﺎﻩ اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ ﻳﮏ زن  19ﺳﺎﻟﻪ در دادﮔﺎهﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﺒﺎﻧﺪاﮐﺎ
ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
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ﺷﻮراﯼ وزﻳﺮان در ﻣﺎﻩ ژوﺋﻴﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﮔﺎﻩ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ دادﮔﺎﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻴﻔﺮﯼ در ﺳﻄﺢ
ﻣﻠﯽ ﺑﺮاﯼ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺳﻨﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺁن را رد ﮐﺮد .اﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﻘﺮر ﻣﯽ ﮐﺮد .در ﻣﺎﻩ اﮐﺘﺒﺮ ،وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮﯼ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻟﻮزوﻟﻮ ﺑﻤﺒﯽ ﻟﺴﺎ ،ﮔﻮﻳﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﮐﻪ از  1998ﺗﺎ  2002ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﺷﺮط را ﺑﺮاﯼ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات
اﻋﺪام اﻋﻼم ﮐﺮد از ﺟﻤﻠﻪ داﺷﺘﻦ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ و ﭘﻠﻴﺲ ﮐﺎرﺁﻣﺪﺗﺮ و ﻣﻴﺰان ﮐﻤﺘﺮﯼ از ﻧﺎاﻣﻨﯽ در ﺟﻤﻬﻮرﯼ دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﮐﻨﮕﻮ ﭘﺲ از
ﺟﻨﮓ.
در ﺳﺎل  2011در ﮔﻴﻨﻪ اﺳﺘﻮاﻳﯽ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﺟﺮا ﻧﺸﺪ و ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻧﻴﺰ ﺻﺎدر ﻧﮕﺮدﻳﺪ.
در ارﻳﺘﺮﻩ درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت رﺳﻤﯽ در ﺑﺎرﻩ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ .هﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ و زﻧﺪاﻧﯽ ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ
هﻨﻮز در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﺁﻧﻬﺎ  17ﺳﺎل در زﻧﺪان ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ .ﺑﻪ اﮐﺜﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺟﺮم ﮐﻴﻔﺮﯼ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺸﺨﻴﺼﯽ ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻧﺸﺪﻩ و ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﺸﺪﻩ اﻧﺪ .دوﻟﺖ ﺣﺎﺿﺮﻧﻴﺴﺖ در ﺑﺎرﻩ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن از ﺟﻤﻠﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻣﺤﻞ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺎن اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﺰارش هﺎﻳﯽ در ﺑﺎرﻩ ﻗﺘﻞ ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد در ﺣﺒﺲ در دﺳﺖ اﺳﺖ .در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ،هﻴﭻ
اﻋﺪام ﻳﺎ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺗﺎزﻩ اﯼ در ﺳﺎل  2011ﮔﺰارش ﻧﺸﺪ.
در ﺳﺎل  2011در اﺗﻴﻮﭘﯽ اﻋﺪام ﻳﺎ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺗﺎزﻩ اﯼ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪ .در ﺗﺎرﻳﺦ  28ﻣﺎﻩ ﻣﻪ  ،رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺗﻴﻮﭘﯽ ﮔﻴﻤﺎ
وُﻟﺪﮔﻴﻮرﮔﻴﺲ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام  23ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻻرﺗﺒﻪ دوﻟﺖ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﻨﮕﻴﺴﺘﻮ هﺎﻳﻞ ﻣﺎرﻳﺎم را ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺑﺮﮐﻨﺎرﯼ ﻣﻨﮕﻴﺴﺘﻮ از ﻗﺪرت در
ﺳﺎل  1991در زﻧﺪان ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ و در ﺳﺎل  2008ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در ﻗﺘﻞ و ﺷﮑﻨﺠﻪ در دورﻩ ﻣﻨﮕﻴﺴﺘﻮ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﻣﺤﮑﻮم
ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﮐﺎهﺶ داد.
در ﻣﺎﻩ ژوﺋﻴﻪ ،ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از اداﻣﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام در دادﮔﺎﻩ هﺎ ﺑﺮاﯼ ﺟﺮاﻳﻤﯽ ﮐﻪ ﻇﺎهﺮا ﺑُﻌﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ دارﻧﺪ و ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ هﺎﯼ ﻏﻴﺎﺑﯽ ﺑﺪون ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮد .ﮐﻤﻴﺘﻪ ،اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺁن ﺑﻪ
»ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ« و ﺗﻀﻤﻴﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ در هﻤﻪ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮐﺮد .اﻳﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﮐﺎهﺶ ﺗﻤﺎم ﺣﮑﻢ
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هﺎﯼ اﻋﺪام و ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﻴﺎرﯼ دوم ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮐﺮد.
در ﮔﺎﻣﺒﻴﺎ در ﺳﺎل  2011هﻴﭻ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام اﺟﺮا ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ  13ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺗﺎزﻩ ﺻﺎدر ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺣﮑﻢ هﺎ در ﭘﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ هﺎﻳﯽ اﻏﻠﺐ
ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮاﯼ ﻗﺘﻞ و ﻧﻴﺰ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪ .در ﻣﺎﻩ ﺁورﻳﻞ ،دادﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام هﻔﺖ ﻧﻔﺮ از هﺸﺖ
ﻧﻔﺮﯼ را ﮐﻪ در ﺳﺎل  2010ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دوﻟﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﺮد .در ﺗﺎرﻳﺦ  4ﺁورﻳﻞ ،ﮔﺎﻣﺒﻴﺎ
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺑﺮاﯼ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ـ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در  2010ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ـ ﻣﻠﻐﺎ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁن ﺣﺒﺲ اﺑﺪ را ﻗﺮار داد.
اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻴﻔﺮﯼ و ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن  2007اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  1997ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﺪ .ﻣﺎدﻩ )17(2
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺑﺮاﯼ ﺟﺮاﻳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻳﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺎدﻩ ﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮﯼ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﻣﻨﻊ
ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
در ﻏﻨﺎ از  1993اﻋﺪام اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺳﺎل  2011ﭼﻬﺎر ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺗﺎزﻩ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاﯼ ﻳﮏ زن ﺻﺎدر ﺷﺪ .ﻳﮑﺼﺪ و
ﺳﯽ و هﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر زن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام هﺴﺘﻨﺪ .در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ،ﺣﮑﻢ هﺎﯼ اﻋﺪام ﭘﺲ از  10ﺳﺎل ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﮐﺎهﺶ
ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎزﻧﮕﺮﯼ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻏﻨﺎ در ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  20دﺳﺎﻣﺒﺮ اراﻳﻪ ﺷﺪ ،اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
را در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎزﻩ ﺑﻪ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮐﺮد .هﺮ اﺻﻼﺣﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاﯼ ﺣﺬف ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﮏ
رﻓﺮاﻧﺪم ﻣﻠﯽ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮد.
در ﻣﺎﻩ ژوﺋﻴﻪ ،رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺗﺎزﻩ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮔﻴﻨﻪ ،ﺁﻟﻔﺎ ﮐُﻨﺪﻩ ،ﮔﻮﻳﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﮔﻴﻨﻪ دﻳﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ در ﻣﺎﻩ
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 16 ،ﻧﻔﺮ ـ هﺸﺖ ﻧﻔﺮﺷﺎن ﻏﻴﺎﺑﯽ ـ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻴﻦ اﻗﻮام در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﮔﻴﻨﻪ در ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ،در ﺷﻬﺮ
ﮐﻨﮑﺎن ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ دادﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻴﺎ در ﻣﺎﻩ ژوﺋﻦ  2010ﺻﺪور اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮاﯼ ﻗﺘﻞ را ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺻﺪور
ﺣﮑﻢ اﻋﺪام اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮاﯼ »ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ« اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ .ﺻﺪور ﺣﺪاﻗﻞ  11ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺮاﯼ ﻗﺘﻞ و ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻃﯽ
 2011ﮔﺰارش ﺷﺪ .در ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ ،ﺣﮑﻢ دادﮔﺎﻩ هﺎ ﻣﺘﻀﺎد اﺳﺖ :ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺎﺿﯽ هﺎ از ﭘﻴﺮوﯼ از روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﯽ دادﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در
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ﺳﺎل  2010ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام اﻟﺰاﻣﯽ را ﺑﺮاﯼ ﻗﺘﻞ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺧﻮددارﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻧﻤﺎﻳﻪACT 50/001/2012 :

ﺣﮑﻢ اﻋﺪام و اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل 38 2011

اﻣﺎ در ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ،دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ  204ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺑﺎﻳﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎﻩ اﺧﺘﻴﺎر
ﺻﺎدر ﻧﮑﺮدن ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﮏ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺧﺎص ﺑﺪهﺪ .در ژوﺋﻦ  ،2011دادﮔﺎﻩ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻳﮏ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام
را ﺑﻪ  30ﺳﺎل زﻧﺪان ﮐﺎهﺶ داد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺑﺎ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﻔﻮظ در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎزﻩ ﺁﮔﻮﺳﺖ  2010ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺳﺎل  2010دادﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﺮد.
در ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ،وزﻳﺮ اﻣﻮر دادﮔﺴﺘﺮﯼ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﺗﻮﻻ ﮐﻴﻠﻮﻧﺰو ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺎﻳﺪ در ﻻﻳﺤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﯼ اﺧﻼق و
ﺿﺪ ﻓﺴﺎد  2011ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﻮد .روﺣﺎﻧﻴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﻮﻣﺒﺎﺳﺎ ﺧﻮاهﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ رهﺒﺮان
دﻳﻨﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻟﻮاط را ،ﻣﺜﻞ ﻣﻮاردﯼ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ هﺎﯼ دﻳﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺑﺮ ﺑﮕﻴﺮد.
در ﻣﺎﻩ ﺁورﻳﻞ  ،2011ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﻳﮋﻩ اﻋﺪام هﺎﯼ ﻓﺮاﻗﻀﺎﻳﯽ ،ﻓﻮرﯼ ﻳﺎ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﮐﻨﻴﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﺟﺮاﯼ ﺗﻮﺻﻴﻪ هﺎﯼ
ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﭘﻴﺶ از ﺧﻮدش در ﺳﺎل  2009ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داد .ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻨﻴﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات
اﻋﺪام را ﻃﻮرﯼ اﺻﻼح ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﺎزات ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﻤﺪﯼ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮود و ﭘﺲ از
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ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ اﻟﺰاﻣﺎ ﺻﺎدر ﻧﺸﻮد.
در ﺳﺎل  ،2011ﻳﮏ ﺣﮑﻢ ﺗﺎزﻩ اﻋﺪام در ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﺪاوم ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪات ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﭘﺮوﺗﮑﻞ
اﺧﺘﻴﺎرﯼ دوم ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎرﮐﺮد ﺿﻌﻴﻒ ﻧﻈﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻴﻔﺮﯼ ﺑﻮد.
در ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در اﺟﻼس ﺷﺎﻧﺰدهﻢ ﺧﻮد در ﻣﺎرس  ،2011ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﺗﮑﻞ
اﺧﺘﻴﺎرﯼ دوم ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ را ،ﮐﻪ در ﺳﺎل  2005ﺑﻪ ﺁن ﭘﻴﻮﺳﺖ ،ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﺸﺎورﻩ
ﺑﺮاﯼ ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل  2008اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺟﺮاﻳﻢ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﺗﺮورﻳﺴﻢ و هﻮاﭘﻴﻤﺎرﺑﺎﻳﯽ ،در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﻣﺮگ ،ﻣﺠﺎزات
اﻋﺪام ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .اﻣﺎ ،اﻗﺪام دﻳﮕﺮﯼ ﺑﺮاﯼ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ.
در ﻣﺎداﮔﺎﺳﮑﺎر هﻴﭻ ﻣﻮرد اﻋﺪام ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام هﻨﻮز ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺁﻣﺎر رﺳﻤﯽ ،در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،2011
 58زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﻣﺎﻻوﯼ ،ﮔﺰارش هﺎﻳﯽ از داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺗﺎزﻩ ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم ﺣﮑﻢ هﺎﯼ اﻋﺪام در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﮐﺎهﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
در ﺳﺎل  2011دادﮔﺎﻩ هﺎ در ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ هﻴﭻ ﻣﻮرد اﻋﺪام ﮔﺰارش ﻧﺸﺪ 73.ﻻﻳﺤﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ
ﺑﺮاﯼ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﺳﺎل  2007ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد در ﺳﺎل  2011دوﺑﺎرﻩ اراﻳﻪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﺑﺎز ﺁن را ﺑﻪ
ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻧﺪاﺧﺖ .در ﻣﺎﻩ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺗﻮﻧﺴﯽ ﺑﺸﻴﺮ ﺳﻴﻤﻮن ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  5ژﺁﻧﻮﻳﻪ ،ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد
از ﻃﺮف ﮔﺮوﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ در ﻣﻐﺮب اﺳﻼﻣﯽ ) (AQIMاﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻳﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﺗﺮورﻳﺴﻢ« ﺑﻪ
اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﮐﻪ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻨﺼﻒ ﻣﺰروﻗﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮاﯼ ﺗﻮﻗﻒ اﻋﺪام و درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﺮداد او
اﻗﺪام ﮐﺮد ،رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺁﻣﺎدو ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮرﻩ در  15دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﻴﻤﻮن را ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار داد.
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﯽ از ﺳﺎل  1987ﺑﻪ ﺑﻌﺪ هﻴﭻ ﻣﻮرد اﻋﺪام را اﺟﺮا ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ در ﺧﻄﺮ اﻋﺪام ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﻧﻴﺴﺖ ،دادﮔﺎﻩ
هﻨﻮز ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را ﺻﺪار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺳﺎل  2011هﺸﺖ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﺷﺪ .در ﻣﺎﻩ ﻣﺎرس ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺪ ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ و  11ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ،ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮﺷﺎن ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،در
ﺗﺎرﻳﺦ  23ﻣﺎﻩ ﻣﻪ در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن ﻗﻬﺮﯼ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهﯽ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ،ﺑﺪون اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ و
وﮐﻼﻳﺸﺎن ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ .در ﺗﺎرﻳﺦ  15ﻣﻪ ،ﻳﮏ دادﮔﺎﻩ ﮐﻴﻔﺮﯼ در ﻧﻮاﮐﭽﻮت ،در ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ،ﺳﻪ ﻣﺮد
ﺟﻮان را ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻗﺘﻞ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ارﺗﮑﺎب ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  18ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد .اﻣﺎ ،در ﺗﺎرﻳﺦ  8دﺳﺎﻣﺒﺮ،
ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاض دادﺳﺘﺎن ،دادﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﺣﮑﻢ هﺎ را ﺑﻪ  12ﺳﺎل زﻧﺪان ـ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﮑﻢ ﻣﺠﺎز در ﻗﺎﻧﻮن داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ـ و
ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﮐﺎهﺶ داد.
در ﺳﺎل  2011در ﻧﻴﺠﺮ اﻋﺪام ﻳﺎ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺗﺎزﻩ اﯼ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪ .در ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
در ﻓﻮرﻳﻪ  ،2011ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ دوﻟﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﮐﻪ ﺷﻮراﯼ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  2010ﻻﻳﺤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﯼ
ﺑﺮاﯼ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را رد ﮐﺮد ،ﻧﻴﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻳﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯼ ﺑﺮاﯼ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﻴﺎرﯼ دوم ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق
ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎ هﺪف اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اداﻣﻪ ﻣﯽ دهﺪ.
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ﺣﮑﻢ اﻋﺪام و اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل 2011

در ﺣﺪود  830زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام در زﻧﺪان هﺎﯼ ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ 74.ﭘﺲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ازﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
در ﻣﺎﻩ ﻣﻪ  ،1999ﺣﺪاﻗﻞ  750ﻧﻔﺮدر ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .در هﻤﻴﻦ ﻣﺪت ،ﺣﺪاﻗﻞ  22ﻧﻔﺮ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻋﺪام ﺷﺪﻩ
اﻧﺪ .از ﺳﺎل  2006ﺗﺎﮐﻨﻮن هﻴﭻ ﻣﻮرد اﻋﺪام اﺟﺮا ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺳﺎل  2011ﺣﺪاﻗﻞ  72ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﺷﺪ .ﺑﺴﻴﺎرﯼ از
ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﺑﻪ اﻋﺪام در ﭘﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ هﺎﯼ ﺁﺷﮑﺎرا ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﻳﺎ ﭘﺲ از ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ دهﻪ هﻨﻮز در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .اﮐﺜﺮ ﺣﮑﻢ هﺎﯼ اﻋﺪام را دادﮔﺎﻩ هﺎ در ﺳﻄﺢ اﻳﺎﻟﺘﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ،ﺟﺮاﻳﻢ زﻳﺮ
ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ اﻋﺪام اﻟﺰاﻣﯽ هﺴﺘﻨﺪ :ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ،ﻗﺘﻞ و ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎزات ﺑﺎ ﻣﺮگ؛ و ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ .ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺷﺮع ﮐﻪ در دوازدﻩ اﻳﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺠﺎوز ،ﻟﻮاط و زﻧﺎﯼ ﻣﺤﺼﻨﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام
اﺳﺖ.
در ﻣﺎﻩ اﮐﺘﺒﺮ ،دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﻓﺪراﺳﻴﻮن و وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮﯼ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ﺗﻌﻠﻴﻖ رﺳﻤﯽ ﺑﺮ اﻋﺪام هﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .اﻣﺎ،
روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪ .ﻳﮏ ﮔﺮوﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاﯼ ﺑﺤﺚ در ﺑﺎرﻩ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ،در ژوﺋﻦ ،ﻣﺤﺪودﻩ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷﻮد ،ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ .ﻣﻘﺮرات
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﻧﺎدﻗﻴﻖ ،ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﮔﺴﺘﺮدﻩ و ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺁزادﯼ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر هﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﺎﻩ اﮐﺘﺒﺮ ،ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﻻﻳﺤﻪ اﯼ را ﺑﺮاﯼ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﻪ ﺁدم رﺑﺎﻳﯽ و ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﻴﺮﯼ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داد.
در ﻣﺎﻩ ﺁورﻳﻞ  ،2011ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﻨﺠﺎهﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺸﺖ اﺳﺘﻘﻼل ،دوﻟﺖ ﺳﻴﺮا ﻟﻴﻮن ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻳﮏ زن،
را ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار داد و ﺗﻤﺎم ﺣﮑﻢ هﺎﯼ اﻋﺪام دﻳﮕﺮ را ﮐﺎهﺶ داد ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﮑﻢ ﺑﻴﺒﯽ ﺁﻟﻴﻮ ،ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻗﺘﻞ در ﻣﺎﻩ ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2010هﻨﻮز ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام اﺳﺖ .در ﻣﺎﻩ دﺳﺎﻣﺒﺮ ،دادﮔﺎﻩ ﻋﺎﻟﯽ زﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﻮد ،ﭘﺲ
از رد ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ او در ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ،ﺁزاد ﮐﺮد .هﻴﭻ ﮐﺲ اﻋﺪام ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ،دو ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺗﺎزﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪ.
در ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  22ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2011ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ ،ﺳﻴﺮا ﻟﻴﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر اﺻﻮﻟﯽ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻋﺪام،
اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﻴﺎرﯼ دوم ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .در هﻤﺎن ﻣﺎﻩ ،وزﻳﺮ
دادﮔﺴﺘﺮﯼ در دﻳﺪارﯼ ﺑﺎ هﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻴﺮا ﻟﻴﻮن اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را رﺳﻤﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﮐﻨﻮن ﺳﻴﺮا ﻟﻴﻮن را اﻟﻐﺎﮔﺮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﻋﻤﻞ ﻣﯽ داﻧﺪ.
در ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ 10 ،اﻋﺪام اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع  37ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ 75.دوﻟﺖ ﮔﺬا ِر ﻓﺪرال ﺑﺮاﯼ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزﻩ
ﯽ ﻣﺘﺤﺪان اﻳﻦ دوﻟﺖ ،ﻏﺎرت و ﺟﻨﺎﻳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮاﻳﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺁﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دروﻧﯽ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘ ِ
ﺷﻮد ،ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ .رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر دوﻟﺖ ﮔﺬار ﻓﺪرال در ﺗﺎرﻳﺦ  13ﺁﮔﻮﺳﺖ ،در ﭘﯽ ﺧﺮوج اﻟﺸﺒﺎب ـ ﮔﺮوﻩ ﻣﺴﻠﺢ
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﮐﺸﻮر را در اﺧﺘﻴﺎر دارد ـ از ﻣﻮﮔﺎدﻳﺸﻮ ،ﻳﮏ ﻓﺮﻣﺎن اﺿﻄﺮارﯼ ﺻﺎدر ﮐﺮد .اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺻﻼﺣﻴﺖ
رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺮاﻳﻢ ارﺗﮑﺎﺑﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮﮔﺎدﻳﺸﻮ را ﮐﻪ اﻟﺸﺒﺎب ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮐﺮدﻩ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮاﻳﻢ ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎن را ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ﮔﺬا ِر ﻓﺪرال واﮔﺬار ﮐﺮد .در ﻣﻮﮔﺎدﻳﺸﻮ ،دوﻟﺖ ﮔﺬا ِر ﻓﺪرال ﺷﺶ ﻣﻮرد اﻋﺪام را اﺟﺮا و
ﺣﺪاﻗﻞ  32ﺣﮑﻢ اﻋﺪام از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﮏ زن ﺻﺎدر ﮐﺮد.
در ﺗﺎرﻳﺦ  22ﺁﮔﻮﺳﺖ  ،2011دو ﺳﺮﺑﺎز دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ در دادﮔﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ﮔﺬا ِر ﻓﺪرال ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﺪون اﻣﮑﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ،اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .در ﺗﺎرﻳﺦ  29ﺁﮔﻮﺳﺖ ،دادﮔﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ دو ﻣﺘﻬﻢ دﻳﮕﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻳﮏ زن
ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ،را ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﻣﻬﻤﺎت ﺑﻪ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد .در ﻣﺎﻩ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،دادﮔﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ﮔﺬا ِر ﻓﺪرال
ﺣﺪاﻗﻞ  14ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد.
دادﮔﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ﮔﺬا ِر ﻓﺪرال ﮐﻪ در ﺳﺎل  2009ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ ،در ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ،ﻣﺜﻞ ﺣﻖ
دﻓﺎع و ﺣﻖ ﻋﺪم اﺟﺒﺎر ﺑﻪ اداﯼ ﺷﻬﺎدت ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮد ،را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ ،اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در دادﮔﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻳﺎ ﻋﻔﻮ ﻳﺎ ﮐﺎهﺶ ﻣﺠﺎزات ﻧﺪارﻧﺪ .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻮازﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ،
ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎن در دادﮔﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ﮔﺬا ِر ﻓﺪرال ﻣﻮرد ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻋﻠﻴﻪ ﻳﮏ زن ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ
در ﺗﺎرﻳﺦ  29ﺁﮔﻮﺳﺖ ،دوﻟﺖ ﮔﺬا ِر ﻓﺪرال ﮔﻮﻳﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن دادﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دادﮔﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻋﺪام
ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ و در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎن در دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻋﺎدﯼ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.
در ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،دوﻟﺖ ﮔﺬا ِر ﻓﺪرال در ﻣﺎﻩ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2011ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮد ﺑﺮاﯼ اﻋﻼم ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺎ هﺪف اﻟﻐﺎﯼ
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺁﻳﻨﺪﻩ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﻴﺎرﯼ دوم ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎ هﺪف اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
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ﻧﻤﺎﻳﻪACT 50/001/2012 :

ﺣﮑﻢ اﻋﺪام و اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل 40 2011

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ،در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ،هﻴﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯼ از ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد و دادﮔﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ هﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام
اداﻣﻪ ﻣﯽ داد.
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﭘﻮﻧﺘﻠﻨﺪ ،ﺳﻪ اﻋﺪام اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ .در ﮔﺎﻟﻤﻮدوگ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻋﺪام
ﻣﺤﮑﻮم و اﻋﺪام ﺷﺪ .در ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺧﻮدﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺳﻮﻣﺎﻟﻴﻠﻨﺪ هﻴﭻ ﺣﮑﻢ ﺗﺎزﻩ اﻋﺪام ﮔﺰارش ﻧﺸﺪ.
دوﻟﺖ اﻓﺮﻳﻘﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎﻩ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮدﯼ ﮐﻪ در ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧﺎ در ﺧﻄﺮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﺳﺖ ﺑﻪ ﺁن ﮐﺸﻮر

ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد .دادﮔﺎﻩ ﻋﺎﻟﯽ ﮔﺎوﺗﻨﮓ ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺗﺎرﻳﺦ  22ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺗﺴﺒﻪ و ﻳﮏ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻴﻪ وزﻳﺮ
اﻣﻮر داﺧﻠﯽ و هﺸﺖ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ راﯼ داد ﮐﻪ اﺧﺮاج ،اﺳﺘﺮداد ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺮﯼ اﻋﺪام ،ﺑﺪون درﺧﻮاﺳﺖ و
درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﮐﺘﺒﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ در هﻴﭻ ﺷﺮاﻳﻄﯽ در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام روﺑﺮو ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﺳﺖ .دادﮔﺎﻩ ﻋﺎﻟﯽ دوﺑﺎرﻩ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﻠﻢ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در اﻓﺮﻳﻘﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ »ﮐﺎﻣﻼ و ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ« اﺳﺖ و اﺳﺘﺮداد ﻳﮏ ﻓﺮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﯼ ﮐﻪ »ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺁن ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام روﺑﺮو ﺷﻮد« ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮ
ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺎﮐﻮب زوﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺸﺎﻳﺶ »ﻣﻮزﻩ ﭼﻮﺑﻪ دار« در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎدﻳﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﭘﺮﺗﻮرﻳﺎ در 15
دﺳﺎﻣﺒﺮ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺮﻳﻘﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭘﺲ از رﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﮐﺸﻮر اﻓﺮﻳﻘﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮاﯼ ﻧﺸﺎن دادن اﻳﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮدم ﻳﺎ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻬﻢ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮدم
ﻧﺪارد«.
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﮐﻪ ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺗﺎرﻳﺦ  9ژوﺋﻴﻪ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪ ،ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ اﻋﺪام ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در
ﻧﻮاﻣﺒﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .هﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﻮدان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ
ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺮﯼ اﻋﺪام را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻩ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوران ﮔﺬار ﮐﻪ در ژوﺋﻴﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ ،ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارد .در
ﺳﺎل  2011ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﺣﮑﻢ ﺗﺎزﻩ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﺷﺪ.
اﻋﺪام هﺎ در ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺳﻪ ﺑﻨﺪ اﻋﺪام در زﻧﺪان ﺟﻮﺑﺎ )وﻻﻳﺖ اﺳﺘﻮاﻳﻴﻪ وُﺳﻄﯽ( ،زﻧﺪان واﺋﻮ )وﻻﻳﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺤﺮ اﻟﻐﺰال( و
زﻧﺪان ﻣﻠﮑﺎل )وﻻﻳﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﺎﻻ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در اواﻳﻞ ﻣﺎﻩ ﻧﻮاﻣﺒﺮ 91 ،زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام در ﺟﻮﺑﺎ 32 ،ﻧﻔﺮ در واﺋﻮ و
 27ﻧﻔﺮ در ﻣﻠﮑﺎل ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ هﺎ اﻏﻠﺐ ﭘﺮاﻳﺮاد
اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺁﻧﻬﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪون وﮐﻴﻞ ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ،ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﻣﺘﻬﻢ اﻳﻦ زﺑﺎن را ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ،و ﺑﺪون اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻮﺛﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر اﻋﺪام ﺻﺎدر و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺑﻨﺪ اﻋﺪام ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ادارﻩ زﻧﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻳﺪارﯼ ﺑﻴﻦ
زﻧﺪاﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺮﺗﻴﺐ دهﺪ .اﻳﻦ روش ﮔﺎهﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ اﯼ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺜﻞ دادن دام ﺑﻪ ﺟﺎﯼ اﺟﺮاﯼ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام.
ﭘﺲ از اﻋﺪام در ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺟﻨﺎزﻩ را ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﮕﻴﺮد ،ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ﺁن را دﻓﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺳﻮدان ،ﺣﺪاﻗﻞ هﻔﺖ اﻋﺪام اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در ﺗﺎرﻳﺦ  29ﻧﺎﻣﺒﺮ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮورﻳﺴﻢ  2005و ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻴﻔﺮﯼ ﺳﻮدان ،ﺣﮑﻢ
اﻋﺪام هﻔﺖ زﻧﺪاﻧﯽ در دارﻓﻮر ﺷﻤﺎﻟﯽ در دادﮔﺎﻩ وﻳﮋﻩ ﮐﻴﻔﺮﯼ دارﻓﻮر ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ .دو ﻧﻔﺮ از اﻳﻦ ﻋﺪﻩ در زﻣﺎن ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم
اﺗﻬﺎﻣﯽ زﻳﺮ  18ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ .اﻳﻦ هﻔﺖ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻳﮏ ﮔﺮوﻩ  10ﻧﻔﺮﯼ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﺮوﻩ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﺟﻨﺒﺶ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑﺮﯼ« ) (JEMواﺑﺴﺘﻪ هﺴﺘﻨﺪ و در ﺳﺎل  2010ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻳﮏ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ رﺑﺎﻳﯽ در ﻣﺎﻩ ﻣﻪ هﻤﺎن ﺳﺎل ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
ﺷﺪﻧﺪ .در ﻣﺎﻩ ژوﺋﻦ ،دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ در ﺧﺎرﻃﻮم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد زﻳﺮ ﺳﻦ در ﺁن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ دوﺑﺎرﻩ ﺻﺎدر ﮐﺮد.
در  4دﺳﺎﻣﺒﺮ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮﯼ ﺑﻪ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ اراﻳﻪ ﺷﺪ .در ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻪ  ،2011دوﻟﺖ ﺳﻮدان
ﺗﻮﺻﻴﻪ اﯼ را ﺑﺮاﯼ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮاﯼ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻧﻮﺟﻮان را ،در ﺳﺎزﮔﺎرﯼ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد و ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﻮدﮐﺎن  ،2010ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
در ﺳﻮازﻳﻠﻨﺪ ،در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2011ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ ،ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام هﺴﺘﻨﺪ .در ﺁورﻳﻞ ،دﻳﻮﻳﺪ
ﺳﻴﻤِﻼن ،ﻳﮏ دهﻪ ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ،ﭘﺲ از ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ  34زن در دادﮔﺎﻩ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .او درﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮد .ﮔﺮﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎل  2006ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻣﺠﺎز ﮐﺮدﻩ ،از ﺳﺎل  1983هﻴﭻ ﻣﻮرد اﻋﺪام اﺟﺮا
ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ .در ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﮐﺘﺒﺮ  ،2011وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮﯼ و اﻣﻮر ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮازﻳﻠﻨﺪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ اﻳﻦ
ﮐﺸﻮر »ﮔﺮﭼﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺮﯼ اﻋﺪام ،در ﻋﻤﻞ اﻟﻐﺎﮔﺮ اﻋﺪام اﺳﺖ «.او ﻗﺼﺪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺟﻬﺖ اﻟﻐﺎﯼ
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺗﺎﻳﻴﺪ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺳﺎل  1983ﺑﻪ ﺑﻌﺪ 42 ،ﺣﮑﻢ اﻋﺪام از  45ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دادﮔﺎﻩ هﺎ در ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺮاﯼ ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﻤﺪﻩ اداﻣﻪ دادﻧﺪ .در ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﮐﺘﺒﺮ  ،2011هﻴﺎت
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﻴﺎرﯼ دوم ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﭙﻴﻮﺳﺘﻪ ،زﻳﺮا اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
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ﺣﮑﻢ اﻋﺪام و اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل 2011

هﻨﻮز در ﺑﺎرﻩ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام دﭼﺎر ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﯽ اﺳﺖ .وزﻳﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ دارﯼ ﺧﻮب ﻣﺎﺗﻴﺎس ﭼﻴﮑﺎوﻩ ﻧﻴﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴﺎ
داراﯼ راﻩ ﮐﺎرهﺎﻳﯽ ﺑﺮاﯼ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻏﻴﺮرﺳﻤﯽ اﻋﺪام در  16ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ .ﻻﻳﺤﻪ اﯼ ﺑﺮاﯼ ﺑﺎزﻧﮕﺮﯼ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در  29ﻧﻮاﻣﺒﺮ اﻣﻀﺎ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪ .وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮﯼ و اﻣﻮر
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻠﻴﻨﺎ ﮐُﻤﺒﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮﯼ ﺳﺎزﮔﺎرﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺑﺎ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ درﺑﺮﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ .دادﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ در ﺳﺎل  2008در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻣﺠﺎزات
اﻋﺪام ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ هﻨﻮز در دادﮔﺎﻩ ﻋﺎﻟﯽ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ.
در اوﮔﺎﻧﺪا ،در ﺳﺎل  2011ﭘﻨﺞ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ ،ﺗﻼش هﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬارﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﺠﺎز ﮐﺮدن ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
در ﻣﻮرد »هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﻳﯽ ﺷﺪﻳﺪ« هﻨﻮز ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻮد .در ﻣﺎﻩ ﻣﻪ  ،2011ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻳﮏ ﻻﻳﺤﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2009ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از اﻧﺤﻼل رﺳﻤﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺎد .اﻣﺎ ،ﺣﺎﻣﻴﺎن ﺁن ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺁن را ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ 76.اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ هﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﻳﺎن ﻣﺮد و زن ،دو ﺟﻨﺲ ﮔﺮاهﺎ و دﮔﺮﺟﻨﺲ ﮔﻮﻧﻪ هﺎ را ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﻧﻔﺮت و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد.
در ﺗﺎرﻳﺦ  11ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،2011دادﮔﺎﻩ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺳﻮزان ﮐﻴﮕﻮﻻ و ﭘِﻴﺸِﻨﺲ ﻧﺎﻧﺴﺎﻣﺒﺎ را ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺑﻪ  20و  16ﺳﺎل زﻧﺪان
ﮐﺎهﺶ داد .هﺮ دو ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  2002ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را ﺑﺮاﯼ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻗﺘﻞ ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮدﯼ،
اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺳﺎل  ،2009دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ اوﮔﺎﻧﺪا ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﮐﻴﮕﻮﻻ و  417ﻧﻔﺮ ﻣﺤﮑﻮم دﻳﮕﺮ
را ﻟﻐﻮ ﮐﺮد .دادﮔﺎﻩ ﻋﺎﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮدﯼ اﻳﻦ دو ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را اﻳﺠﺎب ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ .ﭘﺲ از
ﺁزادﯼ و ﺗﺤﻔﻴﻒ ﻣﺠﺎزات در ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ در اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﯽ هﺎﯼ ﻓﺮدﯼ ،ﮔﻮﻳﺎ ﻳﮏ ﺳﻮم ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺸﻤﻮل در ﺣﮑﻢ ﺳﺎل 2009
دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ هﻨﻮز ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﻋﻤﻠﮑﺮد دادﮔﺎﻩ هﺎ در ﺻﺪور ﺣﮑﻢ دوﺑﺎرﻩ ﻇﺎهﺮا ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎهﻤﺎهﻨﮓ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮ ِد
رهﻨﻤﻮدهﺎﯼ روﺷﻦ ﺑﺮاﯼ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﺳﺖ.
در ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﮐﺘﺒﺮ  ،2011هﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ اوﮔﺎﻧﺪا اﻇﻬﺎرﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺮاﯼ ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﻤﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎزﻧﮕﺮﯼ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﻳﺖ اوﮔﺎﻧﺪاﻳﯽ هﺎ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮاﯼ ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﻤﺪﻩ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﻔﻆ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
در زاﻣﺒﻴﺎ ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت رﺳﻤﯽ 48 ،ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺗﺎزﻩ ﺑﺮاﯼ ﻗﺘﻞ و ﺳﺮﻗﺖ »ﺷﺪﻳﺪ« ﺻﺎدر ﺷﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 238 ،ﻧﻔﺮ از
ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻨﺞ زن ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم هﺴﺘﻨﺪ .ﺣﮑﻢ اﻋﺪام  13ﻧﻔﺮ ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺎﻳﮑﻞ ﺳﺎﺗﺎ در ﺗﺎرﻳﺦ  16ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻳﮏ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﯽ را ﺑﺮاﯼ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در دوازﻩ ﻣﺎﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد.
در زﻳﻤﺒﺎﺑﻮﻩ ،در ﺳﺎل  2011ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺗﺎزﻩ ﺻﺎدر ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮاﯼ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﭘﻴﺎﭘﯽ هﻴﭻ ﻣﻮرد اﻋﺪام اﺟﺮا ﻧﺸﺪ .در
ژوﺋﻴﻪ ،دادﮔﺎﻩ ﺷﺶ ﻓﻌﺎل زﻳﻤﺒﺎﺑﻮﻳﺎﻳﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺁﻧﻬﺎ در ﻣﺎﻩ ﻓﻮرﻳﻪ ﮐﻪ در ﺳﻤﻴﻨﺎرﯼ در ﺑﺎرﻩ ﻗﻴﺎم در ﻣﺼﺮ
و ﺗﻮﻧﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر را اﺳﺘﺎد ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎن از ﻃﺮف ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ
دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ) (MDCﻣﻮﻧﻴﺎرادزﯼ ﮔِﻮﻳﺴﺎﯼ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭼﻪ درس هﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺁﻣﻮﺧﺖ «،ﺗﺮﺗﻴﺐ دادﻩ ﺑﻮد .اﺳﺘﺪﻻل دادﺳﺘﺎﻧﯽ اﻳﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮرﺷﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﮐﻪ اﺗﻬﺎم ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﺑﻌﺪا ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪ ،ﻣﺠﺎزات اﻳﻦ ﺟﺮم در زﻳﻤﺒﺎﺑﻮﻩ هﻨﻮز اﻋﺪام اﺳﺖ.
در ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﮐﺘﺒﺮ  ،2011هﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ زﻳﻤﺒﺎﺑﻮﻩ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﮕﺎرش ﻳﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎزﻩ ،در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ در ﺳﺎل  2010ﺷﺮوع ﺷﺪﻩ و ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺳﺎل
 2012ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ .وزﻳﺮ دﻓﺎع اﻣﺮﺳﻮن ﻣﻨﺎﻧﮕﺎﮔﺎوا ،ﮐﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮﯼ و دﺑﻴﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﺧﻠﻖ زاﻧﻮ و در ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ
اﺳﺘﻌﻤﺎرﯼ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ،و ﻳﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﭘﻴﺸﻴﻦ دادﮔﺎﻩ ﻋﺎﻟﯽ ،هﺮ دو ﺧﻮاهﺎن اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ
وزﻳﺮ اﻣﻮر دادﮔﺴﺘﺮﯼ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﮐﺴﻮل راﻧﮕﺎ ﮔﻮﻳﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ در ﺑﺎرﻩ ﻣﺪارﮎ اﻋﺪام  55ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ
اﻋﺪام ﺁن زﻣﺎن ـ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﺮط اﺟﺮاﯼ اﻋﺪام اﺳﺖ ـ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﮑﺮدﻩ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮﯼ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ،
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد.
در ﭘﺎﻳﺎن  ،2011اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ درﻏﻨﺎ ،ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴﺎ ،زاﻣﺒﻴﺎ و زﻳﻤﺒﺎﺑﻮﻩ درﺟﺮﻳﺎن ﺑﻮد.
ﻻﻳﺤﻪ هﺎﻳﯽ ﺑﺮاﯼ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺑﻮرﮐﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ و ﻣﺎﻟﯽ هﻨﻮز ﺑﻨﺎﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .در ﺑﻨﻴﻦ ،ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﻴﺎرﯼ دوم ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ هﻨﻮز ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ.
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در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  38 ،2011ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﻓﺮﻳﻘﺎ و ﻣﻨﺸﻮر اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم )ﻣﻨﺸﻮر اﻓﺮﻳﻘﺎ( در ﻗﺎﻧﻮن )16
ﻣﻮرد( ﻳﺎ در ﻋﻤﻞ ) 22ﻣﻮرد( اﻟﻐﺎﮔﺮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ ،اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از دو ﺳﻮم ﮐﺸﻮرهﺎﯼ
اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ،هﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن دو ﺳﻮم ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرهﺎ در ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ در ﻋﻤﻞ
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را اﻟﻐﺎ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم )ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن اﻓﺮﻳﻘﺎ( ﺑﻪ ﺑﺤﺚ در ﺑﺎرﻩ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﻴﺎرﯼ
اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﻮر اﻓﺮﻳﻘﺎ را اداﻣﻪ داد ﮐﻪ در ﺳﺎل  2010ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻣﻘﺮر ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .در ﺗﺎرﻳﺦ 2
ﻣﻪ  ،2011زﻳﻨﺒﻮ ﺳﻴﻠﻮﯼ ﮐﺎﻳﻴﺘﺴﯽ ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن اﻓﺮﻳﻘﺎ ،در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻳﻴﺲ ﮔﺮوﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن اﻓﺮﻳﻘﺎ در
ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در اﻓﺮﻳﻘﺎ ،در ﭼﻬﻞ و ﻧﻬﻤﻴﻦ اﺟﻼس ﻋﺎدﯼ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن در ﺑﺎﻧﺠﻮل ،ﮔﺎﻣﺒﻴﺎ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ »ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ...
ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﺨﻠﻒ از  ...ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺎدﻩ  4ﻣﻨﺸﻮر اﻓﺮﻳﻘﺎ اﺳﺖ«.
رﻳﻴﺲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﻓﺮﻳﻘﺎ ژان ﭘﻴﻨﮓ از ﮔﺎﺑُﻦ در ﻳﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ در ﺑﺎرﻩ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻳﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﺟﺮاﯼ
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﮐﻴﮕﺎﻟﯽ ،رواﻧﺪا ،در اﮐﺘﺒﺮ  ،2011از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد .او ﮔﻮﻳﺎ در ﺁﻧﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻧﻘﺾ
ﻣﻨﺸﻮر ]اﻓﺮﻳﻘﺎ[ اﺳﺖ «.او از اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و راﯼ ﺁﺗﯽ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮاﯼ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل
 2012ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺮد .رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر رواﻧﺪا ﭘﻞ ﮐﺎﮔﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد او ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺎزدارﻧﺪﻩ ﻣﻮﺛﺮﯼ ﻧﻴﺴﺖ و ﮐﺸﻮر او ﺑﺎ
اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل  2007ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ .وزراﯼ دادﮔﺴﺘﺮﯼ رواﻧﺪا و
ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ هﺎ ﺣﺘﺎ در روﻳﺎروﻳﯽ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﻳﺪ رهﺒﺮﯼ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و
ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﮐﺎر درﺳﺘﯽ اﺳﺖ.
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ﭘﻴﻮﺳﺖ  :1ﺣﮑﻢ هﺎﯼ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ و
اﻋﺪام هﺎﯼ اﺟﺮا ﺷﺪﻩ در ﺳﺎل 2011
اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﻀﺎﻳﯽ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﺁﻣﺎر اراﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ارﻗﺎﻣﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد ،اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ارﻗﺎم واﻗﻌﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرهﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرهﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ هﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﺪام هﺎﯼ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ و ﺣﮑﻢ هﺎﯼ اﻋﺪام ﺻﺎدرﻩ را ﺛﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺟﺎهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ » «+ﭘﺲ از ﻧﺎم ﻳﮏ ﮐﺸﻮر و در ﮐﻨﺎر ﻳﮏ ﻋﺪد ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺖ .در ﺟﺎهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ » «+ﭘﺲ از ﻧﺎم ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ﺁﻣﺪﻩ و در ﮐﻨﺎر ﺁن ﻋﺪدﯼ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺁن ﮐﺸﻮر اﻋﺪام )ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﻣﻮرد( اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ وﻟﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﻤﻮع
در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن و ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻋﻼﻣﺖ » «+ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ  2در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

اﻋﺪام هﺎﯼ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ در ﺳﺎل 2011
ﭼﻴﻦ ،هﺰاران ﻧﻔﺮ

وﻳﺘﻨﺎم +5

اﻳﺮان +360

ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ 5

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ +82

ﺗﺎﻳﻮان 5

ﻋﺮاق +68

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ) 3ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دوﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻤﺎس
در ﻏﺰﻩ(

اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ 43

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن 2

ﻳﻤﻦ +41

ﺑﻼروس 2

ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ +30

ﻣﺼﺮ +1

ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ  6) 10ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دوﻟﺖ ﮔﺬا ِر ﻓﺪرال؛  3در ﭘﻮﻧﺘﻠﻨﺪ؛1
در ﮔﺎﻟﻤﻮدوگ(

اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ 1

ﺳﻮدان +7

ﻣﺎﻟﺰﯼ +

ﺑﻨﮕﻼدش +5

ﺳﻮرﻳﻪ +
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ﭼﻴﻦ +

ﺗﺎﻳﻮان 16

ﺑﻼروس 2

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن +313

اردن+15

ﻣﺎﻻوﯼ 2

ﻋﺮاق +291

ﺳﻮدان +13

ﻣﺎﻟﯽ 2

اﻳﺮان +156

ﮔﺎﻣﺒﻴﺎ 13

ﺳﻴﺮا ﻟﻴﻮن 2

ﻣﺼﺮ +123

ﮐﻨﻴﺎ +11

ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد و ﺗﻮﺑﺎﮔﻮ 2

هﻨﺪ +110

ژاﭘﻦ 10

ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ +1

ﻣﺎﻟﺰﯼ +108

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ +9

زﻳﻤﺒﺎﺑﻮﻩ +1

ﺳﺮﯼ ﻻﻧﮑﺎ 106

ﻟﺒﻨﺎن 8

ﺑﻮﺗﺴﺎواﻧﺎ 1

اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ 78

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﯽ 8

ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ 1

ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ 72

اﻧﺪوﻧﺰﯼ +6

ﺳﻨﺖ ﻟﻮﺳﻴﺎ 1

اﻟﺠﺰاﻳﺮ +51

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮔﺮدان ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  4) +5در
ﻏﺰﻩ؛  1در ﮐﺮاﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ(

ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ 1

ﺑﻨﮕﻼدش +49

ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر +5

ﺳﻮازﻳﻠﻨﺪ 1

زاﻣﺒﻴﺎ 48

ﺑﺤﺮﻳﻦ 5

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن +

ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ 40

ﻣﺮاﮐﺶ/ﺻﺤﺮاﯼ ﻏﺮﺑﯽ 5

ﮐﺎﻣﺮون +

ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ  +32) +37ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دوﻟﺖ
ﮔﺬا ِر ﻓﺪرال؛  4در ﭘﻮﻧﺘﻠﻨﺪ؛ 1در
ﮔﺎﻟﻤﻮدوگ(

ﭘﺎﭘﺎﺋﻮا ﮔﻴﻨﻪ ﺟﺪﻳﺪ 5

ﭼﺎد +

ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر +33

اوﮔﺎﻧﺪا 5

ﺟﻤﻬﻮرﯼ دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﮐﻨﮕﻮ +

اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ +31

ﻏﻨﺎ +4

ﻣﺎداﮔﺎﺳﮕﺎر +

ﻳﻤﻦ +29

ﮔﻮﻳﺎن +3

ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن +

وﻳﺘﻨﺎم +23

ﻗﻄﺮ +3

ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ +

ﮐﻮﻳﺖ +17

ﺑﻮرﮐﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ 3

ﺳﻮرﻳﻪ +

ﮔﻴﻨﻪ16

ﮐﻨﮕﻮ )ﺟﻤﻬﻮرﯼ( 3

ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴﺎ +
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ﭘﻴﻮﺳﺖ  :2ﮐﺸﻮرهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
را ﻟﻐﻮ ﻳﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ 31،دﺳﺎﻣﺒﺮ
2011
ﺑﻴﺶ از دوﺳﻮم ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺟﻬﺎن ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را در ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ در ﻋﻤﻞ ﻟﻐﻮ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .در ﺗﺎرﻳﺦ  31دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﻴﮏ زﻳﺮ اﺳﺖ:
اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم ﺟﺮاﻳﻢ 96 :ﮐﺸﻮر
اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﻣﻮرد ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﺎدﯼ 9 :ﮐﺸﻮر
اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﻋﻤﻞ 35 :ﮐﺸﻮر
اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﻋﻤﻞ و ﻗﺎﻧﻮن :ﻣﺠﻤﻮع  140ﮐﺸﻮر
اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﻋﻤﻞ و ﻗﺎﻧﻮن :ﻣﺠﻤﻮع  58ﮐﺸﻮر
در زﻳﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺸﻮرهﺎ در ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ :اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮاﯼ ﺗﻤﺎم ﺟﺮاﻳﻢ ،اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﯼ ﺟﺮاﻳﻢ
ﻋﺎدﯼ ،اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﻋﻤﻞ و اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام

 1ـ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم ﺟﺮاﻳﻢ
ﮐﺸﻮرهﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺑﺮاﯼ هﻴﭻ ﺟﺮﻣﯽ ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدﻩ اﻧﺪ:
ﺁﻟﺒﺎﻧﯽ ،ﺁﻧﺪورا ،ﺁﻧﮕﻮﻻ ،ﺁرژاﻧﺘﻴﻦ ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،اﺗﺮﻳﺶ ،ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ،ﺑﻠﮋﻳﮏ ،ﺑﻮﺗﺎن ،ﺑﻮﺳﻨﯽ ـ هﺮزﮔﻮﻳﻦ ،ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن،
ﺑﺮوﻧﺪﯼ ،ﮐﺎﻣﺒﻮج ،ﮐﺎﻧﺎدا ،ﮐﻴﭗ وردﯼ ،ﮐﻠﻤﺒﻴﺎ ،ﺟﺰاﻳﺮ ﮐﻮﮎ ،ﮐﺴﺘﺎرﻳﮑﺎ ،ﺳﺎﺣﻞ ﻋﺎج ،ﮐﺮواﺳﯽ ،ﻗﺒﺮس ،ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﭼﮏ ،داﻧﻤﺎرﮎ،
ﺟﻴﺒﻮﺗﯽ ،ﺟﻤﻬﻮرﯼ دوﻣﻴﻨﻴﮏ ،اﮐﻮادُر ،اﺳﺘﻮﻧﯽ ،ﻓﻨﻼﻧﺪ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﮔﺎ ُﺑﻦ ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ،ﺁﻟﻤﺎن ،ﻳﻮﻧﺎن ،ﮔﻴﻨﻪ ﺑﻴﺴﺎﺋﻮ ،هﺎﻳﻴﺘﯽ ،واﺗﻴﮑﺎن،
هﻨﺪوراس ،ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،اﻳﺴﻠﻨﺪ ،اﻳﺮﻟﻨﺪ ،اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ،ﮐﻴﺮﻳﺒﺎﺗﯽ ،ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن ،ﻟﻴﺨﺘﻨﺸﺘﺎﻳﻦ ،ﻟﻴﺘﻮاﻧﯽ ،ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ،ﻣﻘﺪوﻧﻴﻪ ،ﻣﺎﻟﺘﺎ ،ﺟﺰاﻳﺮ
ﻣﺎرﺷﺎل ،ﻣﻮرﻳﺲ ،ﻣﮑﺰﻳﮏ ،ﻣﻴﮑﺮوﻧﺰﻳﺎ ،ﻣﻮﻟﺪوا ،ﻣﻮﻧﺎﮐﻮ ،ﻣﻮﻧﺘﻪ ﻧﮕﺮو ،ﻣﻮزاﻣﺒﻴﮏ ،ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ ،ﻧﭙﺎل ،هﻠﻨﺪ ،ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ ،ﻧﻴﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ ،ﻧﻴﻮ،
ﻧﺮوژ ،ﭘﺎﻻﺋﻮ ،ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ،ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ ،ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ،ﻟﻬﺴﺘﺎن ،ﭘﺮﺗﻐﺎل ،روﻣﺎﻧﯽ ،رواﻧﺪا ،ﺳﺎﻣﻮا ،ﺳﺎن ﻣﺎرﻳﻨﻮ ،ﺳﺎﺋﻮﺗﻮم و ﭘﺮﻳﻨﺴﻴﭗ ،ﺳﻨﮕﺎل،
ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن )ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮزوو( ،ﺳﻴﺸﻞ ،اﺳﻠﻮاﮐﯽ ،اﺳﻠﻮوﻧﯽ ،ﺟﺰاﻳﺮ ﺳﻮﻟﻮﻣﻮن ،اﻓﺮﻳﻘﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ،ﺳﻮﺋﺪ ،ﺳﻮﻳﺲ ،ﺗﻴﻤﻮر ﺷﺮﻗﯽ،
ﺗﻮﮔﻮ ،ﺗﺮﮐﻴﻪ ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،ﺗﻮواﻟﻮ ،اﮐﺮاﻳﻴﻦ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،اروﮔﻮﺋﻪ ،ازﺑﮑﺴﺘﺎن ،واﻧﻮاﺗﻮ ،وﻧﺰوﺋﻼ

 2ـ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﻣﻮرد ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﺎدﯼ
ﮐﺸﻮرهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺟﺮاﻳﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻳﺎ ﺟﺮاﻳﻢ ارﺗﮑﺎﺑﯽ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﯽ اﺟﺮا ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ :ﺑﻮﻟﻴﻮﯼ ،ﺑﺮزﻳﻞ ،ﺷﻴﻠﯽ ،اﻟﺴﺎﻟﻮادُر ،ﻓﻴﺠﯽ ،اﺳﺮاﻳﻴﻞ ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،ﻟﺘﻮﻧﯽ ،ﭘﺮو
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 3ـ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﻋﻤﻞ
ﮐﺸﻮرهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺑﺮاﯼ ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﺎدﯼ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺁن را در اﻳﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ﻣﻠﻐﺎ ﺷﺪﻩ داﻧﺴﺖ،
زﻳﺮا در  10ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺴﯽ را اﻋﺪام ﻧﮑﺮدﻩ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮاﯼ اﺟﺮا ﻧﮑﺮدن ﺁن دارﻧﺪ .اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮرهﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را اﺟﺮا ﻧﮑﻨﻨﺪ:
اﻟﺠﺰاﻳﺮ ،ﺑﻨﻴﻦ ،ﺑﺮوﻧﺌﯽ ،ﺑﻮرﮐﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻮ ،ﮐﺎﻣﺮون ،ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﻓﺮﻳﻘﺎﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ ،ﮐﻨﮕﻮ )ﺟﻤﻬﻮرﯼ( ،ارﻳﺘﺮﻩ ،ﮔﺎﻣﺒﻴﺎ ،ﻏﻨﺎ ،ﮔﺮﻧﺎدا ،ﮐﻨﻴﺎ،
ﻻﺋﻮس ،ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ ،ﻣﺎداﮔﺎﺳﮑﺎر ،ﻣﺎﻻوﯼ ،ﻣﺎﻟﺪﻳﻮ ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﺮاﮐﺶ ،ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ،ﻧﺎﺋﻮرو ،ﻧﻴﺠﺮ ،ﭘﺎﭘﺎﺋﻮ ﮔﻴﻨﻪ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻓﺪراﺳﻴﻮن
روﺳﻴﻪ 77،ﺳﻴﺮا ﻟﺌﻮن ،ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺳﺮﯼ ﻻﻧﮑﺎ ،ﺳﻮرﻳﻨﺎم ،ﺳﻮازﻳﻠﻨﺪ ،ﺗﺎﺟﻴﮑﺴﺘﺎن ،ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴﺎ ،ﺗﻮﻧﮕﺎ ،ﺗﻮﻧﺲ ،زاﻣﺒﻴﺎ

 4ـ اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
ﮐﺸﻮرهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺑﺮاﯼ ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﺎدﯼ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ:
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺁﻧﺘﻴﮕﻮا و ﺑﺎرﺑﻮدا ،ﺑﺎهﺎﻣﺎس ،ﺑﺤﺮﻳﻦ ،ﺑﻨﮕﻼدش ،ﺑﺎرﺑﺎدُس ،ﺑﻼروس ،ﺑﻠﻴﺰ ،ﺑﻮﺗﺴﺎواﻧﺎ ،ﭼﺎد ،ﭼﻴﻦ ،ﮐﻮﻣﻮروس ،ﺟﻤﻬﻮرﯼ
دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﮐﻨﮕﻮ ،ﮐﻮﺑﺎ ،دوﻣﻴﻨﻴﮑﺎ ،ﻣﺼﺮ ،ﮔﻴﻨﻪ اﺳﺘﻮاﻳﯽ ،اﺗﻴﻮﭘﯽ ،ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ ،ﮔﻴﻨﻪ ،ﮔﻮﻳﺎن ،هﻨﺪ ،اﻧﺪوﻧﺰﯼ ،اﻳﺮان ،ﻋﺮاق ،ﺟﺎﻣﺎﺋﻴﮑﺎ،
ژاﭘﻦ ،اردن ،ﮐﻮﻳﺖ ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﻟﺴﻮﺗﻮ ،ﻟﻴﺒﯽ ،ﻣﺎﻟﺰﯼ ،ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ،ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ،ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﻋﻤﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ،
ﻗﻄﺮ ،ﺳﻨﺖ ﮐﻴﺘﺰ و ﻧﻮﻳﺲ ،ﺳﻨﺖ ﻟﻮﺳﻴﺎ ،ﺳﻨﺖ وﻳﻨﺴﺖ و ﮔﺮﻧﺎدﻳﻦ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺳﻮدان،
ﺳﻮرﻳﻪ ،ﺗﺎﻳﻮان ،ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ،ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد و ﺗﻮﺑﺎﮔﻮ ،اوﮔﺎﻧﺪا ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ ،اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ ،وﻳﺘﻨﺎم ،ﻳﻤﻦ ،زﻳﻤﺒﺎﺑﻮﻩ
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ﭘﻴﻮﺳﺖ  :3ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ 31 ،دﺳﺎﻣﺒﺮ 2011
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﭼﻬﺎر ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺗﺼﺮﻳﺢ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .ﻳﮑﯽ از ﺁﻧﻬﺎ داراﯼ ﮔﺴﺘﺮﻩ
ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺳﻪ ﺗﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ هﺴﺘﻨﺪ.
در زﻳﺮ ﺷﺮح ﮐﻮﺗﺎهﯽ از اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻋﻀﻮ و ﮐﺸﻮرهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ  31دﺳﺎﻣﺒﺮ  2011ﺁﻧﻬﺎ را
اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﮑﺮدﻩ اﻧﺪ ،اراﻳﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد) .ﮐﺸﻮرهﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻀﻮ
ﺁﻧﻬﺎ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﻀﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻗﺼﺪ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺁﻳﻨﺪﻩ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﮐﺸﻮرهﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ هﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻘﺮرات ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﻣﻮرد ﻋﻀﻮﻳﺖ را رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و هﻴﭻ ﮐﺎرﯼ ﺑﺮاﯼ در هﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ هﺪف و ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ اﻣﻀﺎ ﺷﺪﻩ
اﻧﺠﺎم ﻧﺪهﻨﺪ(.
ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﻴﺎرﯼ دوم ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﻴﺎرﯼ دوم ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ هﺪف اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،در ﺳﺎل  1989در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ و داراﯼ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺗﺼﺮﻳﺢ ﮐﺮدﻩ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ
ﻋﻀﻮ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﺗﺎ ،در ﺻﻮرت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮط ﻻزم در هﻨﮕﺎم ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻳﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ،ﺁن را در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .هﺮ
ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺷﻮد.
ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻋﻀﻮ :ﺁﻟﺒﺎﻧﯽ ،ﺁﻧﺪورا ،ﺁرژاﻧﺘﻴﻦ ،اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،اﺗﺮﻳﺶ ،ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ،ﺑﻠﮋﻳﮏ ،ﺑﻮﺳﻨﯽ و هﺮزﮔﻮﻳﻦ ،ﺑﺮزﻳﻞ ،ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ،ﮐﺎﻧﺎدا،
ﮐﻴﭗ وردﯼ ،ﺷﻴﻠﯽ ،ﮐﻠﻤﺒﻴﺎ ،ﮐﺴﺘﺎرﻳﮑﺎ ،ﮐﺮواﺳﯽ ،ﻗﺒﺮس ،ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﭼﮏ ،داﻧﻤﺎرﮎ ،ﺟﻴﺒﻮﺗﯽ ،اﮐﻮادور ،اﺳﺘﻮﻧﯽ ،ﻓﻨﻼﻧﺪ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ،
ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ،ﺁﻟﻤﺎن ،ﻳﻮﻧﺎن ،هﻨﺪوراس ،ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،اﻳﺴﻠﻨﺪ ،اﻳﺮﻟﻨﺪ ،اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ،ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن ،ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ ،ﻟﻴﺨﺘﻨﺸﺘﺎﻳﻦ ،ﻟﻴﺘﻮاﻧﯽ ،ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ،
ﻣﻘﺪوﻧﻴﻪ ،ﻣﺎﻟﺘﺎ ،ﻣﮑﺰﻳﮏ ،ﻣﻮﻟﺪاوﯼ ،ﻣﻮﻧﺎﮐﻮ ،ﻣﻮﻧﺘﻮﻧﮕﺮو ،ﻣﻮزاﻣﺒﻴﮏ ،ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ ،ﻧﭙﺎل ،هﻠﻨﺪ ،ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ ،ﻧﻴﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ ،ﻧﺮوژ ،ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ،
ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ ،ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ،ﭘﺮﺗﻐﺎل ،رﻣﺎﻧﯽ ،رواﻧﺪا ،ﺳﺎن ﻣﺎرﻳﻨﻮ ،ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﺳﻴﺸﻞ ،اﺳﻠﻮاﮐﯽ ،اﺳﻠﻮوﻧﯽ ،اﻓﺮﻳﻘﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ،ﺳﻮﺋﺪ،
ﺳﻮﻳﺲ ،ﺗﻴﻤﻮر ﺷﺮﻗﯽ ،ﺗﺮﮐﻴﻪ ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،اوﮐﺮاﺋﻴﻦ ،ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﯼ ﮐﺒﻴﺮ ،اروﮔﻮﺋﻪ ،ازﺑﮑﺴﺘﺎن ،وﻧﺰوﺋﻼ )ﺟﻤﻊ(73 :
اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﮑﺮدﻩ اﻧﺪ :ﮔﻴﻨﻪ ﺑﻴﺴﺎﺋﻮ ،ﻟﻬﺴﺘﺎن ،ﺳﺎﺋﻮ ﺗﻮُم و ﭘﺮﻳﻨﺴﻴﭗ )ﺟﻤﻊ(3 :
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮاﯼ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮاﯼ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل  1990در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺸﻮرهﺎﯼ
اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺗﺼﺮﻳﺢ ﮐﺮدﻩ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻋﻀﻮ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﺗﺎ ،در ﺻﻮرت
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮط ﻻزم در هﻨﮕﺎم ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻳﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ،ﺁن را در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .هﺮ ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺷﻮد.
ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻋﻀﻮ :ﺁرژاﻧﺘﻴﻦ ،ﺑﺮزﻳﻞ ،ﺷﻴﻠﯽ ،ﮐﺴﺘﺎرﻳﮑﺎ ،اﮐﻮادور ،هﻨﺪوراس ،ﻣﮑﺰﻳﮏ ،ﻧﻴﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ ،ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ،ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ ،اروﮔﻮﺋﻪ،
وﻧﺰوﺋﻼ )ﺟﻤﻊ(12 :
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺷﻤﺎرﻩ  6ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اروﭘﺎﻳﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺷﻤﺎرﻩ  6ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اروﭘﺎﻳﯽ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺁزادﯼ هﺎﯼ اﺳﺎﺳﯽ ]»ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اروﭘﺎﻳﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ«[ در ﺑﺎرﻩ
اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،در ﺳﺎل  1982در ﺷﻮراﯼ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ .اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را در زﻣﺎن ﺻﻠﺢ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﮐﺮدﻩ ،اﻣﺎ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻋﻀﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺁن را ﺑﺮاﯼ ﺟﺮاﻳﻢ »در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﻳﺎ ﺧﻄﺮ ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﺟﻨﮓ« ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .هﺮ
ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اروﭘﺎﻳﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺷﻮد.
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ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻋﻀﻮ :ﺁﻟﺒﺎﻧﯽ ،ﺁﻧﺪورا ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،اﺗﺮﻳﺶ ،ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ،ﺑﻠﮋﻳﮏ ،ﺑﻮﺳﻨﯽ و هﺮزﮔﻮﻳﻦ ،ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ،ﮐﺮواﺳﯽ ،ﻗﺒﺮس،
ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﭼﮏ ،داﻧﻤﺎرﮎ ،اﺳﺘﻮﻧﯽ ،ﻓﻨﻼﻧﺪ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ،ﺁﻟﻤﺎن ،ﻳﻮﻧﺎن ،ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،اﻳﺴﻠﻨﺪ ،اﻳﺮﻟﻨﺪ ،اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ،ﻟﺘﻮﻧﯽ ،ﻟﻴﺨﺘﻨﺸﺘﺎﻳﻦ،
ﻟﻴﺘﻮاﻧﯽ ،ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ،ﻣﻘﺪوﻧﻴﻪ ،ﻣﺎﻟﺘﺎ ،ﻣﻮﻟﺪاوﯼ ،ﻣﻮﻧﺎﮐﻮ ،ﻣﻮﻧﺘﻮﻧﮕﺮو ،هﻠﻨﺪ ،ﻧﺮوژ ،ﻟﻬﺴﺘﺎن ،ﭘﺮﺗﻐﺎل ،رﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﺎن ﻣﺎرﻳﻨﻮ،
ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن ،اﺳﻠﻮاﮐﯽ ،اﺳﻠﻮوﻧﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ،ﺳﻮﺋﺪ ،ﺳﻮﻳﺲ ،ﺗﺮﮐﻴﻪ ،اوﮐﺮاﺋﻴﻦ ،ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﯼ ﮐﺒﻴﺮ)ﺟﻤﻊ(46 :
اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﮑﺮدﻩ اﻧﺪ :ﻓﺪراﺳﻴﻮن روﺳﻴﻪ )ﺟﻤﻊ(1 :
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺷﻤﺎرﻩ  13ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اروﭘﺎﻳﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺷﻤﺎرﻩ  13ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اروﭘﺎﻳﯽ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺁزادﯼ هﺎﯼ اﺳﺎﺳﯽ ]ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اروﭘﺎﻳﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ[ در ﺑﺎرﻩ
اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در هﺮ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ،در ﺳﺎل  2002در ﺷﻮراﯼ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ .اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را
در هﺮ ﺷﺮاﻳﻄﯽ از ﺟﻤﻠﻪ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﻳﺎ ﺧﻄﺮ ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .هﺮ ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اروﭘﺎﻳﯽ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺷﻮد.
ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻋﻀﻮ :ﺁﻟﺒﺎﻧﯽ ،ﺁﻧﺪورا ،اﺗﺮﻳﺶ ،ﺑﻠﮋﻳﮏ ،ﺑﻮﺳﻨﯽ و هﺮزﮔﻮﻳﻦ ،ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ،ﮐﺮواﺳﯽ ،ﻗﺒﺮس ،ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﭼﮏ ،داﻧﻤﺎرﮎ،
اﺳﺘﻮﻧﯽ ،ﻓﻨﻼﻧﺪ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ،ﺁﻟﻤﺎن ،ﻳﻮﻧﺎن ،ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،اﻳﺴﻠﻨﺪ ،اﻳﺮﻟﻨﺪ ،اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ،ﻟﻴﺨﺘﻨﺸﺘﺎﻳﻦ ،ﻟﻴﺘﻮاﻧﯽ ،ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ،ﻣﻘﺪوﻧﻴﻪ،
ﻣﺎﻟﺘﺎ ،ﻣﻮﻟﺪاوﯼ ،ﻣﻮﻧﺎﮐﻮ ،ﻣﻮﻧﺘﻮﻧﮕﺮو ،هﻠﻨﺪ ،ﻧﺮوژ ،ﭘﺮﺗﻐﺎل ،رﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﺎن ﻣﺎرﻳﻨﻮ ،ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن ،اﺳﻠﻮاﮐﯽ ،اﺳﻠﻮوﻧﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ،ﺳﻮﺋﺪ،
ﺳﻮﻳﺲ ،ﺗﺮﮐﻴﻪ ،اوﮐﺮاﺋﻴﻦ ،ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﯼ ﮐﺒﻴﺮ)ﺟﻤﻊ(42 :
اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﮑﺮدﻩ اﻧﺪ :ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،ﻟﺘﻮﻧﯽ ،ﻟﻬﺴﺘﺎن )ﺟﻤﻊ(3 :
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ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺖ هﺎ
»1ﻣﺮاﮐﺶ :راﻩ ﺑﺮاﯼ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺎز اﺳﺖ« ،ﻟﻮ ﻓﻴﮕﺎرو 30 ،ژوﺋﻦ 2011
http://www.lefigaro.fr/international/2011/06/29/01003-20110629ARTFIG00730-maroc-la-voie-a-l) abolition-de-la-peine-de-mortest-ouverte.phpﻣﺮاﺟﻌﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  28ﻓﻮرﻳﻪ (2012
»2ﭘﻴﺶ از اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ـ ﻧﺬرﯼ« ،ﻣﺎﻟﺰﯼ ﻧﻴﻮز 13 ،اﮐﺘﺒﺮ ،2011
http://www.mymalaysianews.com/malaysia/1549-public-opinion-will-be-taken-into-account-before) abolishing-death-penalty-nazriﻣﺮاﺟﻌﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  28ﻓﻮرﻳﻪ (2012
»3ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ،ﺗﻌﺪاد اﻋﺪام هﺎ را در اﻳﺮان ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺎهﺶ داد «،رادﻳﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ 16 ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،2011
http://www.unmultimedia.org/radio/english/2011/11/number-of-executions-in-iran-can-be-reduced-says) official/ﻣﺮاﺟﻌﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  28ﻓﻮرﻳﻪ (2012
4ژاﻧﮓ ﮐﻴﺎن ﻓﺎن» ،ﺗﻌﺪاد اﻋﺪام هﺎ "اﺳﺮار دوﻟﺘﯽ" ﻧﻴﺴﺖ« ،ﺳﺎﺗﺮن ﻣﺘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ دﻳﻠﯽ 9 ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2011
»5ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼﯼ ژاﭘﻦ هﻴﺎﺗﯽ را ﺑﺮاﯼ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهﺪ« ،ژاﭘﻦ ﺗﺎﻳﻤﺰ 18 ،دﺳﺎﻣﺒﺮ ،2011
) http://www.japantimes.co.jp/text/nn20111218x3.htmlﻣﺮاﺟﻌﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  26ﻓﻮرﻳﻪ (2012
6ﮐﻴﺠﯽ هﻴﺮاﻧﻮ» ،ﻓﺪراﺳﻴﻮن وﮐﻼ ﺧﻮاهﺎن ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﺮاﯼ اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺷﺪ« ،ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوهﺶ ﺑﯽ ﮔﻨﺎهﯽ و ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ژاﭘﻦ،
) http://www.jiadep.org/Nichibenren.htmlﻣﺮاﺟﻌﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  26ﻓﻮرﻳﻪ (2012
7اﻳﻨﺪﻳﭙﻨﺪﻧﺖ 9 ،ژوﺋﻴﻪ http://www.independent.co.uk/news/world/americas/i-never-hated-mark-my- ،2011
) religion-teaches-that-forgiveness-is-always-better-than-vengeance-2309526.htmlﻣﺮاﺟﻌﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ اول ﻣﺎرس
(2012
»8ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺟﺎﻳﯽ در ﻣﻨﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« ،ﻧﻴﻮزدﯼ 19 ،اﮐﺘﺒﺮ 2011
9ﮔﺮوﻩ  8از ﺳﺮان ﮐﺸﻮرهﺎ زﻳﺮﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺁﻟﻤﺎن ،اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ،ژاﭘﻦ ،ﻓﺪراﺳﻴﻮن روﺳﻴﻪ ،ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﯼ ﮐﺒﻴﺮ و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ در دﻳﺪارهﺎﯼ ﺳﺮان روﺳﺎﯼ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن اروﭘﺎ و ﺷﻮراﯼ اروﭘﺎ هﺴﺘﻨﺪ.
 10ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ،در ﺗﺎرﻳﺦ  5ژاﻧﻮﻳﻪ  2012راﯼ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﻴﺎرﯼ دوم ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و
ﺳﻴﺎﺳﯽ داد.
11در ﺗﺎرﻳﺦ  25ﻓﻮرﻳﻪ  ،2011ﭼﻴﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ  13ﻣﻮرد از ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ اﻋﺪام را ﺣﺬف و ﺁﻧﻬﺎ را از  68ﻣﻮرد ﺑﻪ  55ﻣﻮرد ﮐﺎهﺶ دادﻩ
اﺳﺖ .اﻣﺎ ،اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻴﻔﺮﯼ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﺟﺒﺎرﯼ ﻋﻀﻮ ،اهﺪاﯼ اﺟﺒﺎرﯼ ﻋﻀﻮ ﻳﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻋﻀﻮ
از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن« ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﺁن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻋﺪام ﺑﺎﺷﺪ.
12ﺑﺮاﺋﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ و ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ،ازﻣﺤﮑﻮم ﺑﻌﺪا رﻓﻊ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻳﺎ او از اﺗﻬﺎم ﮐﻴﻔﺮﯼ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻧﮕﺎﻩ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد.
13در ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2011رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺎﻳﻮان ﭼﻴﺎﻧﮓ ﮐﻮو ﭼﻴﻨﮓ را ﮐﻪ در ﺳﺎل  1997اﻋﺪام ﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻋﻔﻮ ﮐﺮد.
14ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دوﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻤﺎس
15دوﻟﺖ هﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻴﻒ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻣﻌﻴﺎرهﺎﯼ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ را در ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف در ﺑﺎرﻩ ﺳﻦ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻋﻤﻠﮑﺮد درﺳﺖ در ارزﻳﺎﺑﯽ ﺳﻦ ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .هﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرهﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ روﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﻓﺮض را ﺑﺮ ﺗﺮدﻳﺪ
ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮم ﻧﻮﺟﻮان ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺟﺮا ﻧﺸﺪن ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺻﻞ اوﻟﻮﻳﺖ دادن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﮐﻮدﮎ در ﺗﻤﺎم اﻓﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﺰام ﻣﺎدﻩ ) 3(1ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮎ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ.
»16دو اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ« را ﮐﻪ در ﺑﺎرﻩ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺎدر ﺷﻮد ،ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺷﻮراﯼ ﺧﺒﺮﮔﺎن در رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ
ﺗﺮﻳﻤﻴﻨﮕﻬﺎم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻠﮑﻪ ) 22ژوﺋﻦ  (2009ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﺮد.
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ﻧﻤﺎﻳﻪACT 50/001/2012 :

ﺣﮑﻢ اﻋﺪام و اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل 50 2011

17ﻣﻼﺣﻈﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﺬف ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﮋادﯼ :ﮐﻮﺑﺎ ،اﺟﻼس  8 ،78ﺁورﻳﻞ  ،2011ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  ،CERD/C/CUB/CO/14ﺑﻨﺪ 12
18ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﮔﺰارش ﮔﺮوﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎرﻩ ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ :ﺳﻨﺖ ﮐﻴﺘﺰ و ﻧﻮﻳﺲ ،اﺟﻼس  15 ،17ﻣﺎرس  ،2011ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ A/HRC/17/12
19ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﮔﺰارش ﮔﺮوﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎرﻩ ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺳﻨﺖ ﻟﻮﺳﻴﺎ ،اﺟﻼس  11 ،17ﻣﺎرس  ،2011ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
 ،A/HRC/17/6ﺑﻨﺪ 38
20ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،اﻓﺰودﻩ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎرﻩ ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ :ﺳﻨﺖ ﻟﻮﺳﻴﺎ ،اﺟﻼس  ،17اول ژوﺋﻦ  ،2011ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ A/HRC/17/6/Add.1
21ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﮔﺰارش ﮔﺮوﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎرﻩ ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ :ﺳﻨﺖ وﻳﻨﺴﻨﺖ و ﮔﺮﻧﺎدﻳﻨﺰ ،اﺟﻼس  11 ،18ژوﺋﻴﻪ  ،2011ﺳﻨﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ A/HRC/18/15
22ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﮔﺰارش ﮔﺮوﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎرﻩ ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ :ﺳﻮرﻳﻨﺎم ،اﺟﻼس  11 ،18ژوﺋﻴﻪ  ،2011ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
A/HRC/18/12
23ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎرﻩ  ،1110/2002ﭘﺎﮔﺪاﻳﺎوون روﻻﻧﺪو ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ،ﻧﻈﺮﻳﺎت ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ 8 ...دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،2004ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
 ،CCPR/C/82/D/1110/2002ﺑﻨﺪ 2ـ5
24ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﮔﺰارش ﮔﺮوﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎرﻩ ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ :ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد و ﺗﻮﺑﺎﮔﻮ ،اﺟﻼس  14 ،19دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،2011ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ A/HRC/19/7
25ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎدﻩ  6ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺠﺎز ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻨﺪ  6ﺁن ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
»دوﻟﺖ هﺎﯼ ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﻣﻴﺜﺎق هﻴﭻ ﻧﮑﺘﻪ اﯼ در اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ را ﺑﺮاﯼ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻳﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﻧﺨﻮاهﻨﺪ
داد«.
26ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﮔﺰارش ﮔﺮوﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎرﻩ ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ :اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ ،اﺟﻼس  8 ،16ﻣﺎرس  ،2011ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ A/HRC/16/11/Add.1
27وزارت دﻓﺎع ﺑﺎ اﻳﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﺎﻟﺪ ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻳﻤﻨﯽ وﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺁﺗﺶ و رﻣﺰﯼ ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺒﻪ و ﺷﻬﺮوﻧﺪ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ ﻣﺼﻄﻔﯽ اﻟﺤﻮزوﯼ در ﺣﻤﻠﻪ هﺎﯼ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در اﻣﺮﻳﮑﻼ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،اﺗﻬﺎم ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ ﮐﺮد.
دادﺳﺘﺎن هﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪ اﯼ در ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ اﻋﻼم ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻨﺸﻴﺮﯼ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن هﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ  2009ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ »ﻗﺘﻞ ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﮓ« و »ﺗﺮورﻳﺴﻢ« ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ادارﻩ ﻣﻮﺳﺲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن هﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزﻩ داد در ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺁﺗﯽ اﻟﻨﺸﻴﺮﯼ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﺠﻮز در ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ
ﺳﺎل  2011دادﻩ ﻧﺸﺪ.
28در ﺳﺎل  ،2007ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﻳﮋﻩ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮاﯼ ﺿﺪ ﺗﺮورﻳﺴﻢ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن هﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻣﻨﺤﻞ
ﮐﻨﺪ )ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  .(UN Doc A/HRC/6/17/Add.3در ﺳﺎل  ،2009ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﻳﮋﻩ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮاﯼ اﻋﺪام هﺎﯼ ﻓﺮاﻗﻀﺎﻳﯽ ،ﻓﻮرﯼ ﻳﺎ
ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ هﻴﭻ ﻳﮏ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ هﺎﯼ ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﻤﺪﻩ را در ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن هﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪهﺪ )ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ UN
(Doc A/HRC/11/2/Add.5
29ﻧﮕﺎهﯽ ﻧﺎدر ﺑﻪ وﺣﺸﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﻨﺪ اﻋﺪام ﭼﻴﻦ ،وورﻟﺪ ﮐﺮاﻧﭻ 30 ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ http://www.worldcrunch.com/rare-glimpse- ،2011
) horrors-life-chinese-death-row/4190ﻣﺮاﺟﻌﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  28ﻓﻮرﻳﻪ  ،(2012ﺗﺮﺟﻤﻪ از اﮐﻮﻧﻮﻣﻴﮏ ﺁﺑﺰرور 29 ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ،2011
 ،http://www.eeo.com.cn/2011/1129/216680.shtmlﺑﻪ ﻧﻘﻞ از هﺎﻳﻠﻮﻧﮕﻴﺎﻧﮓ دﻳﻠﯽ
 17930اﻧﺪوﻧﺰﻳﺎﻳﯽ در ﻣﺎﻟﺰﯼ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم هﺴﺘﻨﺪ :ﻧﻴﺮوﯼ وﻳﮋﻩ« ،ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎ ﮔﻠﻮب 7 ،ژوﺋﻴﻪ 2011
http://www.thejakartaglobe.com/home/179-indonesians-face-death-penalty-in-malaysia-task) force/451376ﻣﺮاﺟﻌﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  27ﻓﻮرﻳﻪ (2012
31ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮎ ،ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻩ  ،(2007) 10اﺟﻼس  25 ،44ﺁورﻳﻞ  ،2007ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ CRC/C/GC/10
32ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮎ ،ﻣﻼﺣﻈﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ،ﺟﻤﻬﻮرﯼ دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﺧﻠﻖ ﻻﺋﻮ 8 ،ﺁورﻳﻞ  ،2011ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  ،CRC/C/LAO/CO/2ﺑﻨﺪهﺎﯼ
 71و 72
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ﺣﮑﻢ اﻋﺪام و اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل 2011

»33زﻣﺎن اﻟﻐﺎﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام« ،ﻣﺎﻟﺰﻳﺎ ﺗﻮدﯼ 3 ،ﺁورﻳﻞ http://www.freemalaysiatoday.com/2011/04/03/time-to- ،2011
) abolish-death-sentence/ﻣﺮاﺟﻌﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  29ﻓﻮرﻳﻪ (2012
34ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ﺑﺎ راﯼ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﻴﺎرﯼ دوم ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁن را در ﺗﺎرﻳﺦ  5ژاﻧﻮﻳﻪ2012
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﺮد.
35ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﮔﺰارش ادوارﯼ دوﻟﺖ هﺎﯼ ﻋﻀﻮ :ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن 16 ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2009ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  CCPR/C/MNG/5 andو
اﺻﻼﺣﻴﻪ ،ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ CCPR/C/MNG/Q/5/Corr.1
36ﻣﻼﺣﻈﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ :ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ،اﺟﻼس  2 ،101ﻣﻪ  ،2011ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  .CCPR/C/MNG/CO/5در ﻣﺎﻩ ﻣﻪ 2011
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ﻣﺼﻮﺑﻪ اﯼ را ﺑﺮاﯼ اﺟﺮاﯼ ﺗﻮﺻﻴﻪ هﺎﯼ ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ »اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯼ ﺣﺬف ﻣﺠﺎزات
اﻋﺪام از ﻗﻮاﻧﻴﻦ« در  2011ـ  2012ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﺮد.
37دﺳﺘﻮر دﻓﺘﺮ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺷﻤﺎرﻩ  1/2012ﮐﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  2ژاﻧﻮﻳﻪ  2012ﺻﺎدر ﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم  33ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﮐﺎهﺶ داد.
38ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﮔﺰارش ﮔﺮوﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎرﻩ ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ :ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ،اﺟﻼس  24 ،17ﻣﺎرس  ،2011ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
A/HRC/17/9
39ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻧﻈﺮﻳﺎت در ﺑﺎرﻩ ﻧﺘﺎﻳﺞ و/ﻳﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ هﺎ ،ﺗﻌﻬﺪات داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﭘﺎﺳﺦ هﺎﯼ دوﻟﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ :ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ،اﺟﻼس  27 ،17ﻣﻪ
 ،2011ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ A/HRC/17/9/Add.1
40ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﮔﺰارش ﮔﺮوﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎرﻩ ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ :ﻧﺎﺋﻮرو ،اﺟﻼس  8 ،17ﻣﺎرس  ،2011ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
A/HRC/17/3
41ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻧﻈﺮﻳﺎت در ﺑﺎرﻩ ﻧﺘﺎﻳﺞ و/ﻳﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ هﺎ ،ﺗﻌﻬﺪات داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﭘﺎﺳﺦ هﺎﯼ دوﻟﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ :ﻧﺎﺋﻮرو ،اﺟﻼس  30 ،17ﻣﻪ
 ،2011ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ A/HRC/17/3/Add.1
42ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﮔﺰارش ﮔﺮوﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎرﻩ ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ :ﭘﺎﭘﺎﺋﻮ ﮔﻴﻨﻪ ﺟﺪﻳﺪ ،اﺟﻼس  11 ،18ژوﺋﻴﻪ  ،2011ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
A/HRC/18/18
43ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻧﻈﺮﻳﺎت در ﺑﺎرﻩ ﻧﺘﺎﻳﺞ و/ﻳﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ هﺎ ،ﺗﻌﻬﺪات داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﭘﺎﺳﺦ هﺎﯼ دوﻟﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ :ﭘﺎﭘﺎﺋﻮ ﮔﻴﻨﻪ ﺟﺪﻳﺪ  ،اﺟﻼس ،18
 30ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2011ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ A/HRC/18/18/Add.1
44ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﮔﺰارش ﮔﺮوﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎرﻩ ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ :ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،اﺟﻼس  11 ،18ژوﺋﻴﻪ  ،2011ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
A/HRC/18/11
45ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﮔﺰارش ﮔﺮوﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎرﻩ ﺑﺮرﺳﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ :ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ،اﺟﻼس  8 ،19دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،2011ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
A/HRC/19/8
»46وﻳﺘﻨﺎم ﺁﻣﺎدﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﮐﺸﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد« ،ﺗﺎﮎ وﻳﺘﻨﺎم 3،اﮐﺘﺒﺮ http://talkvietnam.com/2011/10/vietnam-2011
) prepares-switch-lethal-injection/ﻣﺮاﺟﻌﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  29ﻓﻮرﻳﻪ (2012
47ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،اﻋﺪام ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﮐﺸﻨﺪﻩ :ﻳﮏ رﺑﻊ ﻗﺮن ﻣﺴﻤﻮم ﮐﺮدن دوﻟﺘﯽACT 50/007/2007 ،
»48ﻣﺮد ﻣﺮدﻩ راﻩ ﻣﯽ رود :روز ﻗﻀﺎوت« ،ﺗﻮوﯼ ﺗﺮﻩ ﻧﻴﻮز 21 ،ﻣﺎرس ،2011
;http://www.tuoitrenews.vn/cmlink/tuoitrenews/features/dead-men-walking-p1-judgment-day-1.25093
»ﻣﺮد ﻣﺮدﻩ راﻩ ﻣﯽ رود :ﺷﺮوع روز در ﺑﻨﺪ اﻋﺪام« ،ﺗﻮوﯼ ﺗﺮﻩ ﻧﻴﻮز 25 ،ﻣﺎرس 2011
http://tuoitrenews.vn/cmlink/tuoitrenews/features/dead-men-walking-p2-daybreak-on-death-row; 1.25625
»ﻣﺮد ﻣﺮدﻩ راﻩ ﻣﯽ رود :ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ« ،ﺗﻮوﯼ ﺗﺮﻩ ﻧﻴﻮز 4 ،ﺁورﻳﻞ 2011
http://www.tuoitrenews.vn/cmlink/tuoitrenews/features/dead-men-walking-p3-back-from-the-brink; 1.26514
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»ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻮﺧﻪ اﻋﺪام در وﻳﺘﻨﺎم« ،ﺗﻮوﯼ ﺗﺮﻩ ﻧﻴﻮز 15 ،دﺳﺎﻣﺒﺮ 2011
;http://www.tuoitrenews.vn/cmlink/tuoitrenews/features/the-end-of-firing-squads-in-vietnam-1.54637
»ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻴﺪان ﺗﻴﺮ در هﺎﻧﻮﯼ« ،ﺗﻮوﯼ ﺗﺮﻩ ﻧﻴﻮز 16 ،دﺳﺎﻣﺒﺮ 2011
;www.tuoitrenews.vn/cmlink/tuoitrenews/features/firing-range-caretaker-in-hanoi-1.54782
و »ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﻨﺪ اﻋﺪام« ،ﺗﻮوﯼ ﺗﺮﻩ ﻧﻴﻮز 19 ،دﺳﺎﻣﺒﺮ 2011
http://www.tuoitrenews.vn/cmlink/tuoitrenews/features/the-last-moments-of-death-row-criminals-1.55068
)ﻣﺮاﺟﻌﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد در ﺗﺎرﻳﺦ  27ﻓﻮرﻳﻪ (2012
http://adpan.net.

49

50ﻣﻼﺣﻈﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ :ﺑﻼروس ،ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺿﺪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ،اﺟﻼس  31 ،47اﮐﺘﺒﺮ ـ  25ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،2011ﺑﻨﺪ 27
51ﻣﻼﺣﻈﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ :ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،اﺟﻼس 29 ،102ـ 11ژوﺋﻴﻪ  ،2011ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  19 ،CCPR/C/KAZ/CO/1ﺁﮔﻮﺳﺖ
 ،2011ﺑﻨﺪ 12
52ﺷﻤﺎرﻩ  ،1470/2006ﺗﻮﺗﺎﮐﻮﻧﻮف ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن ،ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺼﻮب  28ﻣﺎرس  ،2011ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
CCPR/C/101/D/1470/2006
53ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎرﻩ  ،1503/2006ﺁﺧﺎدوف ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن ،ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺼﻮب  25ﻣﺎرس  ،2011ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
 29 ،CCPR/C/102/D/1478/2006ﺁورﻳﻞ 2011
54ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎرﻩ  ،1503/2006ﺧﻮروﺷﻨﮑﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺪراﺳﻴﻮن روﺳﻴﻪ ،ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺼﻮب  29ﻣﺎرس  ،2011ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
 29 ،CCPR/C/101/D/1304/2004ﺁورﻳﻞ 2011
 55راﭘﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻟﺒﺎﻧﯽ )درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎرﻩ  11 ،58555/10اﮐﺘﺒﺮ  ،(2011اﻟﻨﺸﻴﺮﯼ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎن )درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎرﻩ ___ 6 ،ﻣﻪ (2011
56دادﮔﺎﻩ اﺳﺘﻴﻨﺎف ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را در ﺗﺎرﻳﺦ  9ژاﻧﻮﻳﻪ  2012ﻟﻐﻮ ﮐﺮد.
57دادﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺟﻠﺴﺎت دادﮔﺎﻩ در اواﻳﻞ  2012درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺪام ﮐﺮد.
58ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮎ ،ﻣﻼﺣﻈﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ،ﻣﺼﺮ ،اﺟﻼس  30 ،57ﻣﻪ ـ  17ژوﺋﻦ  ،2011ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  ،CRC/C/EGY/CO/3-4ﺑﻨﺪهﺎﯼ
 39ـ 38
59در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺁﻣﺎر اﻋﺪام هﺎ و ﺣﮑﻢ هﺎﯼ اﻋﺪام را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎل ﺷﻤﺴﺴﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎرس  2010ﻳﺎ ﻣﺎرس
 2011ﺷﺮوع ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ هﻤﻴﺸﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮارﯼ ارﺗﺒﺎط دﻗﻴﻖ اﻳﻦ اﻋﺪام هﺎ ﺑﻪ دورﻩ ژاﻧﻮﻳﻪ ـ دﺳﺎﻣﺒﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻳﻦ ارﻗﺎم از اﻳﻦ ﺁﻣﺎر
ﺣﺬف ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
60ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺷﺶ اﻋﺪام دﻳﮕﺮ در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮرﺳﻤﯽ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻩ ،ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﻞ را ﺑﻪ  56ﻣﻮرد ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
61ﮔﺰارش ﻣﻴﺎن دورﻩ اﯼ دﺑﻴﺮ ﮐﻞ ﺑﻪ ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺑﺎرﻩ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان 14 ،ﻣﺎرس  ،2011ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
 A/HRC/16/75ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  14ﻣﺎرس  ،2011ﺑﻨﺪ 15
62ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ» ،ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﺮگ :اﻋﺪام ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﻳﺮان« ،MDE 13/090/2011،دﺳﺎﻣﺒﺮ 2011
63ﮔﺰارش ﻣﻴﺎن دورﻩ اﯼ دﺑﻴﺮ ﮐﻞ ﺑﻪ ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺑﺎرﻩ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان 14 ،ﻣﺎرس  ،2011ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
 ، A/HRC/16/75ﮔﺰارش دﺑﻴﺮ ﮐﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان 15 ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2011ﺳﻨﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  ،A/66/361ﺑﻨﺪ 13
64ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﻳﮋﻩ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان :وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ،ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  A/66/374ﺑﻪ
ﺗﺎرﻳﺦ  23ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2011ﺑﻨﺪهﺎﯼ 72ـ69
65ﻣﻼﺣﻈﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ :اﻳﺮان ،ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،اﺟﻼس  17 ،103اﮐﺘﺒﺮ ـ  4ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،2011ﺑﻨﺪهﺎﯼ 13 ،10ـ23 ،12
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ﺣﮑﻢ اﻋﺪام و اﺟﺮاﯼ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺎل 2011

66ﻣﻼﺣﻈﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ :ﮐﻮﻳﺖ ،ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،اﺟﻼس  17 ،103اﮐﺘﺒﺮ ـ  4ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،2011ﺑﻨﺪهﺎﯼ  6و 14
»67ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ در ﻗﻠﺐ ﺑﺤﺚ هﺎﯼ اﺋﺘﻼف ﺟﻬﺎﻧﯽ«http://www.worldcoalition.org/Arab-spring-at-the-heart-of-World-،
) Coalition-debates.htmlﻣﺮاﺟﻌﻪ در  29ﻓﻮرﻳﻪ (2012
68ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ» ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ :اﺧﺘﻨﺎق ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻨﻴﺖ« ،دﺳﺎﻣﺒﺮ MDE 23/016/2011 ،2011
69در ژاﻧﻮﻳﻪ  ،2012ﻓﻮاد اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﷲ اﻋﺪام ﺷﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎهﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻤﻮم و ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ در ﺧﻄﺮ اﻋﺪام ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
70ﻣﻼﺣﻈﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ :اﺗﻴﻮﭘﯽ ،ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،اﺟﻼس 29 ،102ـ 11ژوﺋﻴﻪ  ،2011ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  CCPR/C/ETH/CO/1ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ 19
ﺁﮔﻮﺳﺖ  ،2011ﺑﻨﺪ 19
71دادﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻴﺎ ،ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﮔﺎدﻓﺮﯼ ﻣﻮﺗﻴﺴﻮ ،ﺣﮑﻢ  30ژوﺋﻴﻪ 2010
72ﮔﺰارش ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﻳﮋﻩ اﻋﺪام هﺎﯼ ﻓﺮاﻗﻀﺎﻳﯽ ،ﻓﻮرﯼ ﻳﺎ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﭘﻴﻮﺳﺖ ،ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ ﺗﻮﺻﻴﻪ هﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ـ ﮐﻨﻴﺎ ،ﺳﻨﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  A/HRC/17/28/Add.4ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  26ﺁورﻳﻞ 2011
73اﻃﻼﻋﺎت درﻳﺎﻓﺘﯽ از وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮﯼ در ﻣﺎرس  2012ﺣﺎﮐﯽ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  10 ،2011ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
74اﻣﺎ وزارت ﮐﺸﻮر در ﻣﺎرس  2012ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﭘﺎﻳﺎن  ،2011در ﺣﻘﻴﻘﺖ  982زﻧﺪاﻧﯽ در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﻮدﻧﺪ.
75اﻳﻦ ﺁﻣﺎر ﮔﺰارش هﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺘﻞ هﺎﯼ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻓﺮادﯼ را در ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻮﻣﺎﻟﻴﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻪ
اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻳﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﯼ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﮔﺬار ﻓﺪرال در ﺟﻨﻮب ﻳﺎ ﻣﺮﮐﺰ
ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
76زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻻﻳﺤﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  7ﻓﻮرﻳﻪ  2012ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺪ ،هﻨﻮز ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻻﻳﺤﻪ رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ
در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬارﯼ اﻳﻦ ﻣﺠﺎزات ﺣﺬف ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
77ﻓﺪراﺳﻴﻮن روﺳﻴﻪ در ﺁﮔﻮﺳﺖ  ،1996ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را اﻋﻼم ﮐﺮد .اﻣﺎ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ  1996و  1999در ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﭼﭽﻦ اﻋﺪام اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
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چه در منازعه های پرسروصدا ،چه
در گوشه ای فراموش شده از جهان،
عفو بین الملل برای عدالت ،آزادی
و عزت همگان مبارزه می کند و
در پی برانگیختن حمایت عمومی به
منظور ساختن جهانی بهتر است.
شما چکار می توانید بکنید؟
فعاالن در سراسر جهان نشان داده اند که مقاومت در برابر نیروهای خطرناکی که حقوق
بشر را تهدید می کنند ممکن است .عضوی از این جنبش باشید .با کسانی که کاالیشان
ترس و تنفر است مبارزه کنید.
 به عفو بین الملل بپیوندید و بخشی از جنبش جهانی مبارزه برای پایان دادن به
نقض حقوق بشر بشوید .کمک کنید تغییری ایجاد کنیم.
برای پشتیبانی از فعالیت عفو بین الملل کمک مالی کنید.



همراه با هم می توانیم صدایمان را به گوش دیگران برسانیم.
من عالقمند به دریافت اطالعات درباره عضویت در عفو بین الملل هستم.
نام
نشانی
کشور
پست الکترونیکی

مایلم به عفو بین الملل کمک مالی کنم (کمک مالی به پوند ،دالر و یورو
دریافت می شود)
مبلغ

شماره

من می خواهم
کمک کنم

تاریخ انقضاء
امضا
لطفا این فرم را به دفتر عفو بین الملل در کشورتان ارسال کنید.
نشانی دفاتر عفو بین الملل را می توانید در این وبگاه بیابید:

www.amnesty.org/en/worldwide-sites

اگر در کشورتان دفتر عفو بین الملل وجود ندارد ،این فرم را به نشانی زیر
ارسال کنید:
Amnesty International, International Secretariat, Peter Benenson House,
1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom

amnesty.org

لطفا از کارت من به شرح زیر برداشت کنید:

ماسترکارد

ویزا

اعدام و صدور حکم اعدام در سال
2011

تحوالت مربوط به اجرای مجازات اعدام در سال  2011روند جاری به سوی الغای
آن را تایید می کند .تعداد کشورهایی که اجرای حکم اعدام در آنها معلوم است
در مقایسه با سال پیش کاهش یافته است و به طور کلی در تمام مناطق جهان
پیشرفت هایی ثبت شده است .در حالی که ایاالت متحده امریکا تنها کشور گروه
 8است که مجازات اعدام را اجرا می کند ،ایلینویز شانزدهمین ایالتی بود که آن
را ملغا کرد و فرماندار اُرگون در نوامبر تعلیق اجرای اعدام را اعالم کرد.
انزوای کشورهایی که به اجرای اعدام ادامه می دهند مشخص تر شده و در حالی
که بسیاری از آنها اجرای مجازات اعدام را کاهش داده اند ،تعداد کمی از آنها از
جمله ایران ،عراق و عربستان سعودی بر تعداد اعدام ها افزوده اند.
در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه ،در ژاپن برای اولین بار در ظرف  19سال هیچ
اعدامی ثبت نشد .در افریقا ،نیجریه تعلیق رسمی اعدام را تایید و سیرا لئون هم
آن را اعالم کرد .در حالی که خاورمیانه و افریقای شمالی زیر تاثیر خیزش های
گسترده سیاسی بودند ،بحرین کسی را اعدام نکرد و دولت تازه تونس اقدام هایی
را برای کاهش اجرای مجازات اعدام در پیش گرفت .بالروس تنها کشوری در
اروپا و اتحاد شوروی پیشین بود که به اجرای مجازات اعدام ادامه داد.
در این گزارش ،عفو بین الملل بعضی از تحوالت اساسی در اجرای مجازات
اعدام در سطح جهان را تحلیل و ارقامی را که در باره صدور حکم اعدام و
اجرای مجازات اعدام در طول سال گردآوری کرده نقل می کند.

Amnesty International
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X 0DW
United Kingdom
www.amnesty.org

عفو بین الملل با مجازات اعدام در تمام موارد بدون استثنا و صرفنظر از ماهیت
جنایت ،ویژگی های مجرم یا روش اجرای اعدام به وسیله دولت مخالف است.
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