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 مقدمە

 
ها در ایران کە پس از اعتراضات گسترده شهروندان بە نتیجە دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در  موج اعدام

با توجە بە گزارش . تری بە خود گرفت، همچنان با حجم عظیمی در جریان است شمسی روند سریع ۳۱٨٨سال 
بە بعد، بیشترین تعداد اعدام ساالنە را نشان  ٠١ میالدی آمار قربانیان مجازات مرگ از دهە ١١۳۳حاضر، در سال 

حکومت ایران هر سالە چند صد نفر از زندانیان را تحت عنوان مبارزە با حمل و نقل و یا خرید و فروش مواد . دهد می
 .کند مخدر، اعدام می

  
شوند کە از داشتن یک  می شان بودند نیز مشاهدە ، مادرانی کە تنها سرپرستان فرزندان١١۳۳های سال  در لیست اعدام

های مواد مخدر مادرانی وجود دارند کە خانوادەی آنها حتی امکان  در لیست اعدام. اند دادگاە عادالنە محروم بوده
 .نداشتند پرداخت هزینە کفن و دفن را 

 
های انجام شده  دامتعداد اع. است مالءعامگیر تعداد اعدام در  های گذشتە، افزایش چشم از سال ١١۳۳وجە تمایز گزارش 

 .بیش از سە برابر نسبت بە سال افزایش داشتە است  ١١۳۳طی سال  مالءعامدر 
  

در دو . از سرعت خود خواهد کاست موجود نیست ١١۳۳در سال  کە دستگاه اعدام در ایران  ای دال بر این هیچ نشانە
تن در  یازده  ١١۳١د و تنها در ماه ژانویە نفر اعدام شدەان ٤ـ  ۱، روزانە بە طور متوسط ١١۳١هفتە اول ژانویە 

دیوان . کردند " جنایی"همزمان، مقامات ایرانی تهدید بە اعدام افراد بیشتری برای دیگر جرایم . اعدام شدند مالءعام
رنامە پور ایرانی تبار مقیم کانادا را تائید کردە است کە بە اتهام ساختن ب سعید ملک عالی کشور ایران اخیرا حکم اعدام 

او هم اینک در خطر قریب الوقوع اعدام قرار . برد در زندان اوین بە سر می" مستهجن"وبسایت  و مدیریت  اینترنتی 
بە اتهام ارتداد بە اعدام  ١١۳١سالگی بە مسیحیت گروید و در سال  ۳٠کشیش ایرانی یوسف ندرخانی کە در . دارد

رود کە پس از تصویب قانون جدید مجازات اسالمی  بیم آن می. ستمحکوم شده بود نیز در خطر قریب الوقوع اعدام ا
 .افراد بیشتری بە اتهام ارتداد بە مجازات مرگ متهم شوند

سازمان حقوق بشر ایران همچنین نسبت بە احتمال اجرای احکام دو جوان کرد، زانیار و لقمان مرادی ابراز نگرانی 
 .کند می

  
و مادر دو فرزند کە محکوم بە سنگسار شدە و در ( سالە ٤۱)کینە محمدی آشتیانی همچنین نشانەهایی وجود دارد کە س

. متوقف شدە بود، اینک در خطر اعدام با طناب دار قرار گرفتە است های بین المللی اجرای حکم او  نتیجە آکسیون
 .ردە استاخیرن در این ارتباط یک قاضی از امکان تبدیل حکم سکینە بە اعدام با طناب دار صحبت ک

شکی نیست کە مقامات ایرانی از : "در این گزارش، محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران گفت 
دهد کە حکومت ایران  ها نشان می گیر تعداد اعدام افزایش چشم. کنند مجازات مرگ بە عنوان ابزار سیاسی استفاده می

 مالءعاماعدام در  مجازات مرگ بە طور کلی و . قای خود استبیش از همیشە وابستە بە گسترش ترس برای تداوم ب
ما از جامعە بین المللی : "او افزود" است ترین ابزار حاکمین ایران برای ایجاد ترس در جامعە  بە طورخاص، مهم

جازات خواهیم تا برای توقف ماشین اعدام در ایران، با تمرکز پایدار بر روی موارد نقض حقوق بشر و بە ویژه م می
 ".های بیشتر و موثرتر ما را یاری کند در برداشتن قدم مرگ 

 
با این . آمار درج شده در این گزارش بە طور عمده بر اساس اطالعات اعالم شده توسط مقامات ایرانی تهیە شده است

طول دو سال در . حال، برخی از آمار و ارقام ذکر شده بر اساس گزارش از منابع غیررسمی اما قابل اعتماد است
هایی کە توسط منابع رسمی ایران اعالم نشده، بسیار  نتیجە گرفتە است کە تعداد اعدام گذشتە سازمان حقوق بشر ایران 

کە در لیست غیررسمی در این  بخش قابل توجهی از آمار و اطالعات . باالتر است از آنچە قبال پیش بینی شده است
ر ایران آمادە شدە است کە با وجود تمامی خطرات، با اطالعات ارزشمند گزارش گنجانده شده است توسط افرادی د

تاکید دارد کە تعداد  سازمان حقوق بشر ایران . تر شود خود کمک کردەاند تا این گزارش بە نوعی، بە واقعیت نزدیک
 .ها در ایران باالتر از ارقام موجود در گزارش ساالنە است واقعی اعدام

 منابع
درصد از اعدام های ثبت شدە در  ٢١.  مقامات ایرانی بە عنوان منبع اصلی خود استفادە کردە است گزارش حاضر از

اینجا بر اساس اخبار منتشر شده از رسانە های خبری دولتی ایران اعم از روزنامەها و اظهارات مقامات عالی رتبە 
 .قوه قضائیە در ایران تهیە شدە است
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سال گذشتە، گزارشهایی در مورد تعداد زیادی از اعدام کە در منابع رسمی ایران اعالم سازمان حقوق بشر ایران مانند 
بە طور مستقیم با سازمان حقوق بشر ایران از طریق  از ارتباط بسیاری از موارد. نشده است را دریافت کرده است

حقوق    های نهاد دیگر یقشاهدان عینی، عضو خانواده، وکیل، یا منابع مهم در درون قوه قضائیە، و یا از طر
 . رسیده است سازمان اینبدست   بشری

 
 .گزارش ساالنە تنها شامل مواردی از گزارشهای غیر رسمی است کە دست کم توسط دو منبع مستقل تایید شده است

 

 

 ١١٢٢مجازات اعدام در ایران در سال 

 :برخی از حقایق
  
 اعدام شدند؛نفر  ٦٧٦حداقل  ١١٢٢  سالان  دربا توجه به گزارش ساالنه سازمان حقوق بشر ایر -

 
 توسط مقامات ایرانی اعالم شدە است؛ (  ۲١%) مورد ٦٢٦تن اعدام شدە  ٦٧٦تعداد   از -

 
 سال اخیر است؛ ٢١در  مالءعامدر  اعدام شدەاند که این بیشترین تعداد اعدام ساالنه  مالءعامتن از این تعداد در  ٦٦  -

 
 زندانی نوجوان در میان اعدام شدگان یافت می شود؛ ٦م دست ک ١١٢٢در سال  -

 
 تن از این زنان توسط مقامات ایرانی اعالم نشده است؛  ٢١اعدام . اعدام شدند ١١٢٢زن در سال    ٢۵حداقل  -

 
 مرد جوان به جرم لواط اعدام شدند؛ ٣دست کم  ١١٢٢در سال  -

 
 اعدام شد؛" ارتداد"مرد به جرم  یک١١٢٢در سال  -

 
 مواد مخدر محکوم شده بودند؛  به مربوط جرائم شده بهاز افراد اعدام   ۰١% بیش از -
  
 از کسانی که رسما به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند با اسم و مشخصات کامل قابل شناسایی هستند؛  ۹% تنها -

 

دریافت کردە   نشده اعالم و ام مخفیانهسازمان حقوق بشر ایران گزارشهایی از پانزده  زندان مختلف مبنی بر اعد -

 است؛
 

در تائید جزئیات   کافی مورد اعدام که بدست  سازمان حقوق بشر ایران  رسیدە بود بدلیل نداشتن مستندات ٧١بیش از  -

 .الزم در این گزارش ساالنه قید نشدە است
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  سال ۲۲از باالترین تعداد اعدام ساالنە در بیش :  ۱۱۲۲سال 
 

عفو بین الملل وسازمان حقوق  با سالهای گذشته براساس گزارش سازمان  ١١٢٢مقایسه آماراعدام درسال
  بشرایران

 (عفو بین الملل)نفر  ۳۶۱: ١١١١سال  

 (عفو بین الملل)نفر  ۵۱: ١١١۳سال 

 (عفو بین الملل)نفر  ۱۳۶: ١١١١سال 

 (عفو بین الملل)نفر  ۳۱۱: ١١١۱سال 

 (عفو بین الملل) نفر ۳١٨: ١١١۱سال 

 (عفو بین الملل)نفر  ۳۵۵: ١١١۶سال 

 (عفو بین الملل)نفر  ۱۳۵: ١١١۵سال 

 (نفر؛ عفو بین الملل ۱۱۶( )سازمان حقوق بشر ایران)نفر  ۱۱١: ١١١٨سال 

 (نفر، عفو بین الملل ۱٨٨( )سازمان حقوق بشر ایران)نفر  ۱١١: ١١١٠سال 

 (*نفر افزایش یافت ۶۱۶بە  جدید  اطالعات این آماربدلیل( )رانسازمان حقوق بشر ای)نفر  ۱۱۶: ١١۳١سال 

 (اعدام مخفیانە یا اعالم نشده  ١۶١اعدام رسمی و  ۱۳۶)نفر  ۶۵۶: ١١۳۳سال 

  

 :مالءعاماعالم نشده در زندان و اعدام در  و رسمی اعدام های  ماهانە توزیع
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  اتهام افراد اعدام شده
 میدهد نشان را کشور رسمی منابع اساس بر شده افراد اعدام ماتاتها نسبی صد در زیر نمودار

   

 
 
 

   را نشان میدهد مخفیانە یا اعالم نشده و زیر در صد نسبی اتهامات در اعدام های نمودار
 
 

 
 
 

 

 قاچاق مواد مخدر
 .د اختصاص دادە استبمانند سالهای پیش، قاچاق مواد مخدر بشکل مداوم بیشترین سهم اعدام  را به خو ١١٢٢در سال 

انقالب اسالمی به مرگ   هایتوسط دادگاه   مخدر مواد مربوط به جرائم درصد از اعدام شدگان در این سال به اتهام ۰٢

مشخص نیست که آیا متهمین امکان .  است محکوم شدەاند و مراحل دادرسی آنها در پشت درهای بسته انجام گرفته
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 (اعدام های اعالم نشده)در صد  ۰٢از انجاییکه اسم و مشخصات قانونی بیش از .دسترسی به وکیل را دارا بودەاند
از اعدام شدگان مربوط به مواد مخدر احراز نشدە ، تائید صحت اتهامات واردە    (اعدام های رسمی)در صد  ۹٢ تا

علیه حکومت، پیشتر به جرم شرکت در اعتراضات  ١١٢٢از اعدام شدگان در سال  نفر دست کم یک. مقدور نیست

به پروندە شمارە )قاچاق مواد مخدر به دار آویخته شد  به اتهام  دستگیر و به مجازات مرگ محکوم شدە بود، اما وی بعدا

سازمان حقوق بشر ایران امکان وجود موارد مشابه در میان اعدام شدگان به جرم قاچاق مواد مخدر را  (.مراجعه شود ١

 . غیر محتمل نمی داند
 

گزارش )انتشار یافتە است، همخوانی دارد ١١۳۳نتشرە در این گزارش، با آمار عفو بین الملل کە در دسامبر آمار م
 (.اعتیاد بە اعدام: عفو بین الملل

 
محکومین به اعدام در ارتباط با قاچاق  بسیاری از  بر اساس گزارشهایی که به سازمان حقوق بشر ایران رسیدە است،

 .درسی عادالنه برخوردار نبودەاندمواد مخدر از مراحل دا
 

 جرم قاچاق مواد مخدر بە  اعدام:  ۲پروندە 
به اتهام نگهداری و  -مصطفی احمدی و قنبر شجاعی -و دومرد -لیال حیاتی، حوریه صباحی و رقیه خلجی  -سه زن

احل بازپرسی نداشته و ها هیچگونه امکان دسترسی به وکیل در مران. دستگیر شدند ١١١۹قاچاق مواد مخدر در ژانویه 

لیال حیاتی . توسط شعبه دوم دادگاه انقالب در همدان بدون حق فرجام خواهی، دادگاهی و محکوم به مجازات مرگ شدند

هیچکدام از این پنج مورد اعدام توسط منابع رسمی جمهوری . اعدام شدند ١١٢٢اکتبر   ۰سپتامبر و بقیه در  ١۰در 

 . اسالمی ایران منعکس نشدە است
 

 
 

مادر و ( سالە ۱١)فرزند از جملە یک فرزند معلول  و رقیە خلجی  ٣مادر  و تنها سرپرست ( سالە ۱٣)حوریە صباحی
 . سالە بودند ۳١سالە و یک دختر  ۳١تنها سرپرست یک پسر 

ا چند مثال از این موارد، تنه. نداشتند  را بعد از اعدام وی  خانوادە حوریە حتی امکان تادیە هزینەهای کفن و دفن
 .صدها اعدام شدە بەجرم قاچاق مواد مخدر هستند

 
 

 مخدر مواد نگهداری  جرم به اعدام و محاربه به محکومیت :١پروندە 
 

 

 
 

در پی آمد یک  ١١١٠ایرانی در دسامبر -دی، دارای تابعیت دوگانە هلنزهرا بهرامی
طبق . تظاهرات اعتراضی در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری در همان سال دستگیر شد

گزارشات واصلە زهرا مورد ضرب و شتم قرار گرفتە و ماەها بدون امکان دسترسی بە 
ازمانهای مخالف وکیل و خانوادەاش سرانجام بە اتهام محاربە بەدلیل ارتباط با یکی از س

اما بعدها وی بە اتهام . بە مرگ محکوم گشت" انجمن پادشاهی ایران"جمهوری اسالمی بنام 
در زندان  ١١۳۳ژانویە  ١٨زهرا بهرامی در  .نگاهداری مواد مخدر بە مرگ محکوم شد

 .اوین تهران بە جرم قاچاق مواد مخدر بە دار آویختە شد

سالە  خود، بدلیل معرفی یک خریدار  ٨ها سرپرست پسر تن (:ساله ١٢)لیال حیاتی 
کیلوگرم مواد  ۵وی بە فروش . دستگیر شد ١١١٠بە فروشندە مواد مخدر، در سال 

مخدر متهم شده و  علیرغم انکار وی و این واقعیت کە شرایط بد مالی او امکان تهیە 
 .وم شدچنین میزانی از مواد مخدر را بە او نمی دادە است بە اعدام محک

". شما می دانید کە من بی گناه اعدام میشوم : "قبل از اعدام وی بە دادستان چنین گفت
 .لیال هرگز برای نجات خود، نە گریە کرد و نە التماس
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 لواط اتهام بە  اعدام
 .سه مرد جوان در زندان اهواز به اتهام لواط اعدام شدند ( ١١٢٢ سپتامبر ۴) ٢٣۹١ شهریور ماه ٢٣روز یکشنبه 

، زاری ایسنا به نقل ازسرپرست روابط عمومي دادگستري خوزستان عبدالحمید امانتخبرگ 

صبح " چ.م"و " ط، ت"، "م،ط"هاي  حكم اعدام سه مجرم به نام: "نوشت  ماه  شهریور ٢٣ یکشنبه روز گزارشی در 

به دلیل ارتكاب به  قانون مجازات اسالمي، ٢٢١و  ٢١۰این سه مجرم به استناد مواد . امروز در اهواز اجرایي شد

 ".دادگاه انقالب اسالمي اهواز به اعدام محكوم شدند ٢٧اعمال منكر و خالف شرع از سوي شعبه 

در قوانین مجازات اسالمی در قسمت تعریف و موجبات حد لواط چنین .  است "مجازات حد لواط"مواد مذکور در زمینه 

 : آمده است

   .خیذبصورت دخول باشدیاتف لواط وطي انسان مذكراست چه -  ٢١۰ماده 

   .فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهندشد - ٢١۹ماده 

 .حد لواط در صورت دخول قتل است و كیفیت نوع آن در اختیار حاكم شرع است  - ٢٢١ماده 

: گفت  دام هااین اع ضمن محکومیت شدید لواط در باره پروندهمحمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران 

قانون مجازات اسالمی میتوانند جزو موارد نادری باشند از اعتراف  ٢٢١و  ٢١۰گزارش این اعدام ها بر اساس مواد "

در گذشته احکام ": امیری مقدم افزود". مقامات ایران در مورد اجرای حکم اعدام برای لواط و اعمال همجنسگرایانه 

اشاره ای به تجاوز  ٢٣۹١ شهریور ماه ٢٣  اما در گزارش ، تجاوز به عنف بوده ام اعدام برای لواط غالبا همراه با اته

 ".به عنف در این پرونده نشده است 

شورای  به تصویب  در قانون جدید مجازات اسالمی که اخیرا

شده  داده ها مرد بین جنسی رابطه و لواط به مربوط احکام در تغییراتی است رسیده نگهبان

پیش از  .است مرد دو بین جنسی رابطه  موارد در همجنسگرایی واژه از استفاده ، توجه قابل نکات از یکی  .است

  . است کرده استفاده زن مورد رابطه جنسی بین دو در فقط همجنسگرایانه واژه در قانون مجازات از ایران حکومت این

: از قانون مجازات اسالمی جدید  هایی قسمت
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 :محاربه

شش نفر  .در ایران اعدام شدند محاربه طبق گزارش رسانه های رسمی ایران به اتهام  نفر  ٢۵ دستکم ١١٢٢ سال در

اعدام ( این آمار به عنوان اتهامی جداگانه آمده است  در  اما که محاربه محسوب میشود)سرقت مسلحانه  اتهام  نیز به

اسامی چند . شدند  اعدام زارش های غیر رسمی به اتهام محاربهنیز بر اساس گ دیگرنفر ١عالوه بر این تعداد . شدند

 : است  شرح بدین زندانی که به اتهام محاربه اعدام شدند

دستگیر  ٢٣۰۰ضد حکومتی پس از انتخابات  این دو زندانی در اعترضات:  جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی -

به  ٢٣۰۹ ماه اردیبهشت ایران در خلق اهدینشده و به اتهام محاربه از طریق رابطه با سازمان مج

توزیع تصاویر و پالكاردهاي مربوط به سازمان مجاهدین، " :جمله از فرد رسمی این دو اتهامات .شدند محکوم اعدام

مجاهدین  برقراري ارتباط با سرشبكه ،  این سازمان  ها و نیز سر دادن شعارهایي به نفع تهیه تصویر و فیلم از درگیري

آوري كمك مالي و فعالیت تبلیغي به نفع این سازمان، و سفر به کمپ  داخل كشور، اقداماتي از جمله جذب و جمعدر  

  . میباشد" اشراف در عراق

  اقدام علیه امنیت ملی ارومیه به اتهام محاربه و در زندان( ١١٢٢ژانویه ٢۵) ٢٣۹١ دیماه ١۵  حدود :خضری حسین

شرکت در عملیات مسلحانه و کشتن یکی از "وری اسالمی اتهامات حسین خضری را رسانه های رسمی جمه .اعدام شد

حسین .عنوان کرده بودند"  ٢٣۰٣ماموران نیروی انتظامی در پاسگاه مرزی گل شیخان شهرستان ارومیه در سال 

 و خضری حسین   شخصی  اظهارات به بنا  . خضری پیش تر تمامی این اتهامات را رد کرده بود
 در این باره مختلف های گزارش

  .داشت قرار فشار تحت تلویزیونی اعترافات در شرکت برای و بود گرفته قرار آزار و شکنجه مورد حبس دوران در
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، به اتهام عضویت در حزب ۰۹بهمن  ۲چهارشنبه   تاریخ در دشت بیل اشنویه" لورکان"اهل روستای    :تارم فرهاد

 . کزی ارومیه به دار آویخته شددمکرات کردستان ایران در زندان مر

میالدی در کردستان عراق ساکن  ١١١۰تا  ١١١۵با اعالم این خبر افزود، فرهاد تارم از سال " کوردستان خبرگزاری"

به ایران بر می گردد و پس از یک ماه توسط نیروهای اطالعاتی جمهوری اسالمی  ١١١۰نامبرده در سال . بوده است

پس از چند ماه از دستگیری نامبرده، . وزارت اطالعات در شهر ارومیه انتقال داده می شود دستگیر و به بازداشتگاه

 می نماید اعدام به اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران، وی را محکوم به  دادگاه انقالب شهر ارومیه

 

 :ارتداد جرم بە اعدام
یک زندانی بە اتهام ارتداد در اهواز بە دار ( ١١۳۳  ژانویە) ۳۱٨٠بنا بە گزارش های رسیده از ایران، در بهمن ماه 

 . آویختە شد
 

 

 

 "  :است شرح بدین بود شده محکوم غرابات بە اعدام قانون مجازات اسالمی کە با استناد بە آن سید علی ۱۳۱ماده 
اهانت نماید ( س) یا حضرت صدیقە طاهره ( ع) هرکس بە مقدسات اسالم و یا هریک از انبیای عظام یا ائمە طاهرین 

اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود و در غیر این صور ت بە حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد 
 ".شد

 : جدید مجازات اسالمی قانون در ارتداد برای اعدام

در قانون جدید مجازات اسالمی کلمە ارتداد بە کار برده نشده است اما با اضافە کردن یک اصل جدید کە پیش از این 
( کە ارتداد نیز یکی از آن موارد میباشد)حدود   احکام  مکلف است کە در قانون مجازات اسالمی وجود نداشت، قاضی

قانون اساسی تصریح " ۳۶۵"اصل . قانون اساسی صادر کند  ۳۶۵ کە در این قانون وجود ندارند را با استناد بە اصل
دارد بە اینکە قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مّدونە بیابد و اگر نیابد با استناد بر منابع 

ا تعارض معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر حکم قضیە را صادر نماید و نمی تواند بە بهانة سکوت یا نقض یا اجمال ی
قوانین مّدونە از رسیدگی بە دعوا و صدور حکم امتناع ورزد این اصل بیانگر یک حکم تکلیفی است زیرا طبق این 

 .اصل یافتن حکم برای تمام قضات دادگاه یک تکلیف است

 

حکم  د و برای زنابرای ارتدا  قانون اساسی ٢۲٧بدین ترتیب قضات از این به بعد میتوانند با استناد به اصل 

 .حکم اعدام صادر کنند  سنگسار

 
 
 

اي خدایي در فردي كە ادع: نوشت" خدای کچل اعدام شد"سایت مشرق با تیتر 

بە گزارش خبرنگار . یكي از شهرهاي استان خوزستان كرده بود اعدام شد

از مدعیان خدایي و ارتباط با امام دوازدهم « سیدعلي غرابات»مشرق، 

طبق مواد )شیعیان با حكم دادگاه بە اتهام ارتداد و همین طور ترغیب بە فساد

این ". محكوم شدبە اعدام ( قانون مجازات اسالمي ۶۱١و  ۶۱٠،  ۱۳۱

وي پس از اعالم ادعاي ارتباط با امام دوازدهم شیعیان در : "گزارش ادامە داد

شهر سوسنگرد بازداشت شد و پس از صدور حكم اعدام در فرداي اربعین 

بهمن ماه جاري در زندان كارون اهواز بە دار   ۶ حسیني در بامداد چهارشنبە

".آویختە شد  
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 :اعدام نوجوانان بزهکار 
 

 
چهار نفر از آنان هنگامی که   دستکم .ادامه داد  میالدی ١١٢٢ ایران همچنان اءدام مجرمین نوجوان را درسال

و نفر از آنان در سن د. ادعایی دستگاە قضایی، به اعدام محکوم شدەاند   سال بوده اند، بعلت جرایم  ٢۰  قانونی زیرسن

اعدام شدند   ١١٢٢ بر اساس منابع غیر رسمی دو نوجوان مجرم دیگر نیز در سال. سال بوده است  ٢۰ زمان اعدام زیر

 .اما سن آنان تاکنون توسط سازمان حقوق بشر ایران تائید نشده است
 

  

 بجرم قتل (٢٣۹١ شهریور ماه ٣١) ١١٢٢ سپتامبر  ١٢علیرضا مالسلطانی در (: سالە۲۱)علیرضا مال سلطانی  - ٢
 .بدار آویخته شد  در کرج  در مال عام  هللا داداشی روح
 

 
 
 

در  آوریلدرماه   وی .سال داشت، بجرم تجاوز و قتل به اعدام محکوم شد  ٢٧ هنگامی که  ١١١۰ سال در   :ن.ا -  ١

 (.رسانه های داخل ایران: بعمن)شهر بندر عباس همراه با سه نفر دیگر در مال عام بدار آویخته شد 
 

ماه آپریل در شهر بندر   در وی  .سال داشته است  ٢٧ بوده و در زمان ارتکاب جرم. ن.ااو شریک جرم  :ه. ب  -  ٣

 رسانه های ایران: منبع. عباس همراه با سه نفر دیگر در مال عام بدار آویخته شد
، بعلت   قضائیه قوه نفر دیگربر اساس ادعای  ۵ در زندان اهواز همراه با اهواز،  عرب (:  سالە۲۱)حمید هاشمی  - ۴

 گزارش اهوازنیوز  .منابع غیر رسمی. شرکت در یک اعتراض عمومی، اعدام شد 

. سپتامبر اعدام گردیده است  ٢۰ بر اساس گزارش آژانس خبری دولتی ایسنا، وی بجرم حمل مواد مخدر در .:وحید م- ۵

بهنگام " فعاالن حقوق بشر و دمکراسی در ایران" گزارش  که بر اساس است د مسلمی، شهروند افغانوحی: نام کامل

 (.سن وی تاکنون توسط سازمان حقوق بشر ایران تائید نشده است. )دستگیری نوجوان بوده است

محمد : نام کامل(. ایسنا :منبع)سپتامبر اعدام گردیده اند   ٢۰وی بهمراه وحید م و بیست زندانی دیگر در .:نمحمد - ۲

بهنگام دستگیری " فعاالن حقوق بشر و دمکراسی در ایران"که بر اساس گزارش  است نوروزی، ، شهروند افغان 

   (.سن وی تاکنون توسط سازمان حقوق بشر ایران تائید نشده است. )نوجوان بوده است

  

رضا در زمان  علیخبرگزاری فارس گزارش داد کە 

وی در زمان . اجرای حکم حالت روحی نامتعادلی داشت

رفتن به روی چهارپایه دو بار پایش لغزید و با صدای بلند 

به ویژه ( ع)رضا مدام اسامی ائمه اطهار  علی.کرد گریه می

زد و طلب   را فریاد می( ع)، امام رضا (ع)امام حسین 

ش از جمله وی حتی نام برخی از نزدیکان. کرد بخشش می

مادر خود را فریاد زده و از اولیای دم طلب عفو داشت که 

.البته صدایش در همهمه حاضران گم بود  

بدنیا آمده   ۳٠٠۱ علیرضا مال سلطانی در دسامبر 

سالش تمام نشده بود  ۳٨وی بهنگام اعدام هنوز . بود

پس از اعدام، علی . محسوب میشود  ۳٨و زیر سن 

وه قضائیە در صحنە اعدام رضوان منش، نماینده ق

مالک عمل در : گفتحاضر شده و بە گزارشگران 

های قمری محاسبه  قانون بلوغ شرعی است که بر اساس ماه

های شمسی حدود دو  رضا م از نظر ماه البته علی. گردد می

سال سن داشت و طبیعی است مالک عمل  ۳٨ماه کمتر از

شرعی در قانون سن شمسی نیست و ما بر اساس بلوغ 

.کنیم عمل می   
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زیر سن   جرائم برای که مجازات اعدام   مان ملل استکنوانسیون حقوق کودک ساز  گان کننده تصویب از یکی ایران   

برای   کیفری اسالمی حد اقل سن  مجازات اما بر اساس قوانین. استتصویب کرده    سال را منع می کند، ٢۰

توسط شورای   ااخیر اسالمی که مجازات  جدید  قانون در. سال می باشد سال  ٢۵ و برای پسران سال  ۹ دختران

هرچند، بر اساس . ، تغییراتی در ارتباط با مجازات اعدام نوجوانان داده شده است ه تصویب رسیدهنگهبان نیز ب

صادر   ممکن است که به سن بلوغ رسیده اند سال  ٢۰ و ٢۵ بین نوجوانان قانون جدید، حکم مرگ در مورد  ۹١ ماده

در نتیجه حکم اعدام الزام آور میشود دارد " حق هللا"شود، اگر وی مرتکب یکی از جرائمی شده باشد که مصداق 

بر اساس قوانین جدید (.  چهارم جرائمی از قبیل لواط، تجاوز به عنف، سرقت، زنا، ارتداد و مصرف الکل برای بار)

 .تعیین میکند که آیا فرد مورد نظر به رشد عقالنی کافی برای مجازات اعدام رسیده است یا خیر قاضی

 

 

 

 

 :زنان اعدام
  

این در . زن در این سال در ایران اعدام شدند  ٢۵دستکم  ایران بشر حقوق سازمان ١١٢٢ ساالنه گزارش  ساسا بر

اعدام دیگر   ٢١زن توسط منابع رسمی حکومت ایران اعالم شده اند و   ٢۵نفر از این   ٣ حالی است که فقط اعدام

نکردن یا مخفی نگاه داشتن اعدام زنان میتواند به  اعالم. صحتشان تائید شده است توسط منابع غیر رسمی اعالم شده و

به همین دلیل سازمان حقوق بشر ایران بر این گمان است که . دلیل حساسیت افکار عمومی نسبت به اعدام زنان باشد

 .بیشتر باشد  نیز تعداد واقعی زنان اعدام شده میتواند از آمار گزارش شده در اینجا
  

 :١١٢٢سال اسامی زنان اعدام شده در 

در زندان ( ١١٢٢ژانویه ) ٢٣۰۹سالگی در بهمن ماه  ۴۵هلندی در سن  -شهروند ایرانی:  (بهرامیان)زهرا بهرامی  -٢

بهرامی یک سال قبل از آن در رابطه با اعتراضات زد حکومتی پس از  زهرا .اوین به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شد

ضد حکومت به اعدام محکوم شده  محاربه از طریق عضویت در سازمان هایدستگیر شده و به اتهام  ٢٣۰۰انتخابات 

 (.رسانه های رسمی حکومت ایران: منبع)بود 
در زندان ارومیه به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شد ( ١١٢٢فوریه )  ٢٣۰۹در اسفندماه  (:نا معلوم هویت)زن  -١

 (.هرانا: منبع )

در زندان ارومیه به اتهام قاچاق مواد ( ١١٢٢فوریه )  ٢٣۰۹ورد باال در اسفندماه همراه با م (:هویت نا معلوم)زن  -٣

 (.هرانا: منبع )مخدر اعدام شد 

 ١ یک زن و)نفر دیگر  ٣ و شوهر ایشان به نام واروژان پتروسیان ارمنی، به همراه کلیمی  :ادیوا میرزا سلیمان -۴

در زندان ( ١١٢٢مارس ٢۴) ٢٣۰۹ اسفندماه  ١٣در  ت مخفیانهکه اتهام و هویتشان آشکار نشده است، بصور( مرد 

  "(. محبت نیوز"هرانا، آژانس خبری : منبع)شد  اوین اعدام

هرانا، آژانس : منبع)  .همراه با ادیوا میرزا سلیمان و سه مرد دیگر در زندان اوین اعدام شد (:هویت نا معلوم)زن  - ۵

   "(.محبت نیوز"خبری 

در زندان وکیل   (١١٢٢ مه ١۴) ٢٣۹١ ماه خرداد ٣ روز خواهرخود  دو همراه با (:معلومهویت نا )زن  -۲

 (.کمپین بین المللی حقوق بشر: منبع)اعدام شد   مخفیانه بطور آباد

اعدام شد   مخفیانه بطور در زندان وکیل آباد ماه  خرداد ٣ روز خواهرخود  دو همراه با (:هویت نا معلوم)زن  -٧

 (.ین بین المللی حقوق بشرکمپ: منبع)
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اعدام شد   مخفیانه بطور در زندان وکیل آباد ماه  خرداد ٣ روز خواهرخود  دو همراه با (:هویت نا معلوم)زن  - ۰

 (.کمپین بین المللی حقوق بشر: منبع)

رفسنجان به  در زندان( ١١٢٢جوالی  ١١) ٢٣۹١  تیرماه ٣١  خداداد مرد به نام زندانی همراه با یک:  ن  بیگم -۹

 (.منبع خبرگزاری ایسنا)اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شد 

در زندان همدان اعدام ( ١١٢٢سپتامبر ١۰)  ٢٣۹١مهرماه  ۲به اتهام نگهداری مواد مخدر :  سالە ۱۲لیال حیاتی  -٢١

 (.سازمان حقوق بشر ایران: منبع)شد 

نفر دیگر بطور مخفیانه اعدام  ٧ان الکان رشت همراه با در زند( ١١٢٢اوایل اکتبر ) ٢٣۹١در مهرماه  :ب.م.س -٢٢

 (.تحقیق بیشتر در مورد اتهام  حال سازمان حقوق بشر ایران، در: منبع)اتهام احتماال زنا . شد

به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان همدان ( ١١٢٢اکتبر  ۵) ٢٣۹١مهرماه  ٢٣: سالە ۲۱رقیە خلج  -٢١

 (.سازمان حقوق بشر ایران: منبع. )و دو مرد دیگر اعدام شدیک زن  با  همراه

به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان ( ١١٢٢اکتبر  ۵) ٢٣۹١مهرماه  ٢٣:  سالە ۲۳حوریە صباحی  -٢٣

 (سازمان حقوق بشر ایران: منبع. )یک زن و دو مرد دیگر اعدام شد با همدان همراه 

به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان کرمانشاه اعدام ( ١١٢٢ نوامبر ١۹) ٢٣۹١ذر ماه آ ۰ (:هویت نا معلوم)زن  -٢۴

 (.خبرگزاری فارس: منبع)شد 

: منبع. )به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان ارومیه اعدام شد ( ١١٢٢دسامبر  ١۴)  ٢٣۹١دیماه  ٣ :ناهید الف -٢۵

 (مکریان  خبری آژانس

 

 :عاممالء در اعدام
  

طبق گزارش ساالنه سازمان   .بود مالءعاماعدام در  احکام اجرای تعداد در شدیدی افزایش شاهد ایران ١١٢٢ سال در

مورد از این اعدام ها توسط  ۵۹.  شده استاجرا  مالءعامحکم اعدام در  ۲۵دستکم  ١١٢٢حقوق بشر ایران در سال 

اعالم ( اهواز نیوز: نفر در اهواز ٣هرانا، : رخسنفر در س ٣)مورد توسط منابع غیر رسمی  ۲منابع رسمی ایران و 

بود  گزارش شده ١١١۹ مورد در سال ۹ و ١١٢١ مورد در سال ٢۹ مالءعامدر  شده تعداد اعدام های اجرا. است شده

 نشان افزایش برابر ٣از  بیش ١١٢١به سال  نسبت  ١١٢٢در سال  مالءعاماجرای احکام اعدام در  ترتیب بدین .

   .میدهد
قتل  ،(نفر ٣١) جنسی آزار عنف، به تجاوز :شرح است اعدام شده اند بدین مالءعامهامات افرادی که در ات

 (.نفر ٢) ربایی آدم و( نفر ۲) مخدر مواد قاچاق ،(نفر ٢١) مسلحانه سرقت و محاربه ،(نفر ٢۲)

  .شد  استفاده  مالءعام در (قصاص)اجرای حکم اعدام  برای عادی دستکم در دو مورد از شهروندان ١١٢٢در سال 

 
 
  

 
 
 

یک پسر نوجوان در اجرای حکم اعدام 
مهدی فرجی و کشیدن چهار پایە از 

این پسر . زیر پای او شرکت کرد 
جوان هنگام کشیدن صندلی از زیر پای 

مشاهده   تصویر مهدی فرجی دراین 
  ، کرج۳۱٠١خرداد ماه  ۱ .میشود
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 : مالءعاماعدام در  جغرافیایی توزیع 
 

 
  

 

 

 

 

 

  مالءعامکودکان تماشاچی اعدام در 
 هریک کودک در حال تماشای اعدام سە نفر در خمینی ش

 

 
 

احکام مرگ در  کامل اجرای  منع خواستار جهانی جامعە ومتحد  از سازمان ملل  گذشتە سازمان حقوق بشر ایران سال

 بلکە جنایتی  جنایت در حق فرد محکوم بە اعدام  نە تنها مالءعاماعدام در  بە نظر این سازمانگردید زیرا  مالءعام
 .خواهد شد   وحشیگری و خشونت فرهنگ ترویج بە منجر و میشود محسوب مردم عموم علیە بر

 

عام احکام اعدام در مالء ١١۳۳در سال 
استان  .گردید گوشە های ایران اجرا مامت در

ر مالء تعداد اعدام داعدام بیشترین  ۳١فارس با 
، (مورد ۵)استانهای اصفهان . عام را داشت

در ( مورد ۶)کرج -و تهران( مورد ۵)کرمانشاه 
میدان آزادی  .رده های بعدی قرار گرفتند

مورد اعدام در مالء عام بیشترین  ٧کرمانشاه با 

 .  ( پائین عکس) تعداد اعدام در یک نقطه را داشت
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 : نشده اعالم و مخفیانه ی ها اعدام
مخفیانه  یا و اعدام های اعالم نشده مورد در متعددی های گزارش ایران بشر حقوق نسازما ١١٢٢ سال در

کرده  یافت در

 .است شده ابالغ اعدام حکم اجرای زندانی وکیل به اما اند نشده اعالم رسمی های رسانه در ها اعدام این از برخی .است

اجرای حکم خبر   زندانیان و وکالی آنان اززمان  مشهد آباد وکیل زندان اعدام های همچون موارد در برخی از اما

شده  مخفیانه  یا نشده و اعدام اعالم مورد ١۲١ تائید به موفق ١١٢٢ سال در ایران بشر حقوق سازمان .نداشته اند

ئید های رسیده و تا گزارش طبق بر اما اند داده این اعدام ها در زندان وکیل آباد رخ از  ای عمده تعداد که هرچند .است

حصار،  قزل ارومیه، بیرجند، های زندان در نیز اعدام اعالم نشده چشمگیری شده تعداد

نشده و یا مخفیانه  اعالم  موارد اعدام مجموع در. است پیوسته وقوع به دیگر زندان چندین و گوهردشت 

 .شده اند  لحاظ سازمان حقوق بشر ایران در آمارامسال مختلف زندان ٢۵ در
 

  
 
 

  
نشده   ذکرزمان حقوق بشر ایران رسیده هنوز تائید نگردیده و شامل آمار ساالنه مورد اعدام که به دست سا ٧١دستکم 

به  ١١٢٢گزارش های بیشتری از اعدام های مخفیانه در سه ماه پایانی سال   آینده همچنین احتمال آن میرود که در. اند

 . برسد سازماناین  دست
اما به . نفر در زندان بیرجند خبر داده بود ٧١تا  ۲١اعدام سازمان حقوق بشر ایران از  ١١٢١ گزارش ساالنه  درحاشیه

معاون اجتماعی و پیشگیری از  ٢٣۹١در تیر ماه . جای نگرفت ١١٢١دلیل نقص اطالعات این اعدام ها در آمار ساالنه 

راسان در مراسم تجلیل از کارکنان نمونه دادگستری استان خ  محمد باقرباقری  وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی

نفر در هیچ یک  ٢۴١این   .خبر داد ٢٣۰۹نفر از قاچاقچیان مواد مخدر در این استان طی سال   ٢۴١  جنوبی از اعدام

بر اساس گزارشهای رسیده به سازمان حقوق بشر ایران در سه . نشده بودند   لحاظ از آمار های رسمی و یا غیر رسمی

دقیق به دست  آمار  در زندان بیرجند روی داده است که  جمعی چند نوبت اعدام دسته ١١٢٢ماه اول سال 

در  مخدر مواد قاچاق اتهام به تعدادی نوبت به اعدام دو در نیز ای اژه دادستان کل کشور، محسنی. نرسیده است  نهاد این

قوق سازمان ح (.٢٣۰۹اسفند ماه  ۹، سیاست روز، ٢٣۰۹بهمن ماه  ٢٢خبرگزاری فارس )است  کرده اشاره بیرجند

قضایی کشور تعداد اعدام های مخفیانه در زندان بیرجند  مسوالن  اظهارات بشر ایران بر اساس گزارش های دریافتی و

 نام زندان  اعدام تعداد

 (مشهد) وکیآلباد ٢٣٣  

 ارومیە ۴۵ 

 بیرجند ۴١

 (کرج) حصار قزل ١۵  

 (تهران) اوین ٢۵ 

 (کرج) شهر رجایی ۰

 (رشت ) الکان ٢١

 (اهواز)کارون  ٢١

 همدان  ۵

 قم ۴

 کرمان ١

 بروجرد ١  

 قزوین ٢

 (ورامین) خورین ٢
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و ( نفر ترمیم میشود ۲۴۲نفر به  ۵۴۲ازاز  ١١٢١ سال اعدام های  کل احتساب آمار این با)را صد نفر ١١٢١در سال 

 . اعالم میکند نفر ۴١را  ١١٢٢ مخفیانه بیرجند در گزارش سال  تعداد اعدام های

  

نفر در زندان قزوین به اتهام قاچاق مواد  ١١نشده اند اعدام احتمالی  ١١٢٢از جمله اعدام هایی که شامل آمار ساالنه 

فارس  گزارش  نفر در قزوین خبر داد اما در ١١خبرگزاری فارس از اعدام  ٢٣۹١در خرداد ماه  .مخدر است

این  میرود که  احتمال. شده است اشاره بود،  داده ارجاع احکام اعدام را به اجرای پرونده ١١ نقزوی  دادستانی به فقط

  .نشده اند  لحاظ ١١٢٢در آمار ساالنه  این اعدام ها  تکمیلی اطالعات عدم وجود بدلیل اما باشند نفر اعدام شده ١١

  

: است کرده استفاده اعدام های اعالم نشده و مخفیانه تائید یبرا باال، سازمان حقوق بشر ایران از منابع زیر موارد بعالوه

حقوق  فعالین قضایی، سیستم درون منابع و عینی شاهد وکیل، خانواده، جمله سازمان حقوق بشر ایران از موثق منابع

هرانا،   بشر در ایران، حقوق  المللی بین کمپین  ,بنیاد عبدالرحمن برومند در ایران، دموکراسی بشر و

 .آذربایجان سیاسی از زندانیان دفاع جمعیت نیوز و  اهواز مکریان،  خبری آژانس ، رهانا

  

ساالنە کرده است  آمار شامل را مواردی فقط در پایان ذکر این نکتە ضروری است کە سازمان حقوق بشر ایران 

 .باشند تائید شده مختلف منبع دو توسط کە
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 ایرانسازمان حقوق بشر 

این نهاد مدنی از نظر . یک نهاد غیر انتفاعی است که در داخل و خارج ایران فعالیت دارد” سازمان حقوق بشر ایران“

بخش بین المللی این سازمان در شهر اسلو . سیاسی مستقل و با تمرکز بر موضوع حقوق بشر در ایران فعالیت می کند

بخش  ن المللی ، سازمان حقوق بشر ایران همچنین دوبعالوه بخش بی. پایتخت کشور نروژ مستقر است

سازمان حقوق بشر ایران اعضا و هوادارانی در کشورهای ایران، آمریکا، کانادا، . دارد نروژ و ایتالیا کشورهای در

 .دارد ژاپن و سایر کشورهای اروپایی نیز

وب سایت . داخل و خارج ایران آغاز نمود این سازمان فعالیت خود را با همکاری شبکه ایی از مدافعان حقوق بشر در

 .آغاز به کار نمود ١١١٧رسمی این سازمان در سال 

" حقوق بشر ایران"هدف سازمان . مهمترین فعالیت این وبسایت اطالع رسانی درباره مجازات اعدام در ایران بوده است

 .ایش آگاهی شهروندان تالش مینماید لغو مجازات اعدام در ایران است و برای دستیابی به این هدف، در جهت افز

جلسات گفتگو و کنفرانسهای خبری با موضوع دمکراسی و حقوق بشر در . همچنین راهپیمایی، " حقوق بشر ایران"

 .ایران ترتیب می دهد

سازمان  ٢١١ شامل که درآمد« ائتالف جهانی بر علیه اعدم»به عضویت  ١١١۹این سازمان در سال 

سازمان  ١١در حال حاضر سازمان حقوق بشر ایران یکی از .  باشد می انجه  سراسر از گروه و

  .است ائتالف این رهبری کمیته عضو

 .محمود امیری مقدم یکی از بنیانگذاران و سخنگوی بین المللی این سازمان است

 .برای طرح سواالت می توانید با سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران تماس بگیرید

۱۱۴۱۲۲۱۴۱۲۱۱شماره تلفن   

Phone: +47 - 91742177 

 mail@iranhr.net : الکترونیکی پست
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