
  

 المللسازمان عفو بین

 یمطبوعات هیعالطا

 ها در سطح جهان : کاهش چشمگیر اعدام2018در سال  مجازات مرگ

 ترین سطح ظرف ده سال گذشته رسید. درصدی، به پائین 31با کاهشی  2018تعداد اعدام ها در سال  •

ها در شاهد افزایش اعدامنوبی و آمریکا اما چندین کشور از جمله بالروس، ژاپن، سنگاپور، سودان ج •

 سال گذشته بودند. 

ن درصدی داشت که این پائی 41کاهشی  2017ها در مقایسه با سال در خاورمیانه و شمال آفریقا اعدام •

 شود. محسوب می 2010ترین سطح از سال 

در  به ترتیب ایران، عربستان سعودی، ویتنام و عراق بزرگترین مجری اعدام است وچین هم چنان  •

 قرار دارند.  یهای بعدتبهر

، 2018فروردین ماه با انتشار گزارش ساالنه خود درباره استفاده از مجازات اعدام در سال  20 چهارشنبهالملل، روز عفو بینسازمان 

رقم ثبت شده توسط این  ترینپائین و این است هتقریبا به میزان یک سوم کاهش یافت 2018ها در سال عداد اعدامکه تاعالم کرد 

چین  صورت گرفته درهای شامل اعدامآماری که در گزارش این سازمان آمده . آیدظرف ده سال گذشته به شمار می سازمان

 . است شده طبقه بندی در این کشور یاسرار حکومت به عنوانبه اعدام  اطالعات مربوطشود زیرا نمی

 50 گیرچشمکاهش  قوانین مبارزه با قاچاق مواد مخدر کند، اصالحمیاستفاده  ور گستردهبه طاعدام  از مجازات ایران که کشور در

. در نتیجه این تحوالت، داشتای ها در عراق، پاکستان و سومالی نیز کاهش قابل مالحظهتعداد اعدام درصدی را به همراه داشت.

 کاهش یافت.  2018مورد در سال  690به حداقل  2017مورد در سال  993از حداقل تعداد اعدام ها در سطح جهان 



عموما به حتی کشورهایی که ا گواهی است بر اینکه هگیر اعدامکاهش چشم»گوید: الملل میدبیر کل سازمان عفو بینکومی نایدو، 

 «اعدام راه حل نیست. اند کهو دریافته اندآغاز کردهرا غییر تدهند تغییر روی خوش نشان نمی

آیند، جزو بدترین ناقضان حق حیات به شمار میکه  کشورهاییها در علیرغم پسرفت در برخی کشورها، تعداد اعدام»افزاید: وی می

ی که بیرحمانه به آنجای که دیر یا زود این مجازات یک شاخصه امیدوارکننده استچشمگیری کاهش پیدا کرده است. این  زربه ط

  «.بایگانی تاریخ سپرده خواهد شد ارد یعنیتعلق د

 خاورمیانه و شمال آفریقا

 501به  2017 در سال  مورد 847از ها کل اعدام تعداد، در خاورمیانه و شمال آفریقا، المللسازمان عفو بین بر اساس تحقیقات

  است. 2010از سال  المللتوسط عفو بین رقم ثبت شدهترین پائین ؛ اینکاهش پیدا کرده است 2018ورد در م

مواد مخدر ها در ایران و عراق بوده است. در ایران، در پی تغییر قانون مبارزه با اعدامشدید  کاسته شدنن کاهش عمدتا ناشی از ای

م تبط با جرایهای مر، و همچنین تعلیق موقت اعداماددشد افزایش ی را که مشمول مجازات اعدام میمواد مخدر سقف میزانکه 

 58رسید. در عراق نیز یک افت  2018 سال مورد در 253به  2017 سال مورد در 507از  وها نصف شد اعدام دمواد مخدر، تعدا

 کاهش یافت. 2018مورد در سال  52به  2017مورد در سال  125ها صورت گرفت به این ترتیب که از تعداد اعدامدرصدی در 

 2018 در کشور 5به  2017کشور در  10نصف شد یعنی از  زدنداعدام  تعداد کشورهایی که دست به ،آفریقایانه و شمال در خاورم

 43 با مورد، مصر 52با مورد، عراق  149مورد اعدام در صدر کشورهای منطقه قرار دارد و عربستان با  253کاهش یافت. ایران با 

 د. در رتبه های بعدی قرار دارن مورد 4با  مورد و یمن

سئول  این سه کشور، 2018در سال . اعدام باقی ماندند ترین مجریانبزرگکماکان د از چین، ایران، عربستان سعودی و عراق، بع

خاورمیانه و شمال آفریقا  منطقه صورت گرفته در هایدرصد کل اعدام 91های ثبت شده در سطح جهان و مورد از اعدام 454

   بودند.

 های ثبت شده در سطح جهان را به اجرا درشور هنوز بیش از یک سوم کل اعدامها در ایران، این کتوجه اعدامعلیرغم کاهش قابل 

  .آورد



. او طی یک سال سن داشت 17د بود که در زمان بازداشت تنها د اعدام در ایران اعدام زینب سکانونرامویکی از تکان دهنده ترین 

ه به اعدام شد، محکوم دادخانگی و جنسی قرار می که به گفته او، وی را مورد خشونت سریاتهام قتل هم محاکمه غیر عادالنه به

 . شکنجه قرار گرفته بود تحت «اعتراف»دوران بازداشت برای دادن که در او گزارش کرده بود . بود

افزایش شدیدی در صدور احکام اعدام در طول سال گذشته مشاهده خاورمیانه و شمال آفریقا، ها در منطقه علیرغم کاهش اعدام

، در سرتاسر منطقهرسید.  2018 سال مورد در 1170به  2017سال مورد در  619از  درصدی 89با افزایشی  احکام شد. تعداد

 بود، صادر شد. غیر عادالنه، از جمله بر پایه اعترافاتی که تحت شکنجه گرفته شده  هایاحکام اعدام در پی محاکمه

رسید. در مصر،  2018سال مورد در  271به حداقل  2017 سال مورد در 65احکام اعدام چهار برابر شد و از حداقل  تعداد در عراق،

رسید. این میزان باالترین  2018سال مورد در  717به  2017مورد در سال  402درصدی از حداقل  75احکام اعدام با افزایشی 

صدور احکام  زمینه در یی هولناکمقامات مصری سابقهبا مصر است. سط سازمان عفو بین الملل در ارتباط رقم ثبت شده تو

 «اعترافات»و   معیوبتحقیقات و بر اساس های نظامی از جمله در دادگاه دستجمعی اعدام پس از محاکمات شدیدا غیر عادالنه

الملل نشان دام در مصر ریشه در این عملکرد دارد. تحقیقات عفو بینافزایش هولناک احکام اع .گرفته شده تحت شکنجه، دارند

توانستند نمیشدگان حکومتروریسم و تحریک به خشونت، م می از قبیل، به خصوص در ارتباط با جرایدهد که در برخی مواردمی

 بردند. باشند چرا که در زمان وقوع جرم در بازداشت پلیس به سر می شده عمل مجرمانه انتسابی را مرتکب

. دادستان عمومی برای استفاده کردند صداهای معترض برای سرکوب اعداممجازات از  ، مقامات همچناندر عربستان سعودی

ها و اجتماعات ادی بیان، انجمنخود در زمینه آز آمیز از حقوقکه به خاطر استفاده مسالمتمذهبی  روحانیچندین فعال شیعه و 

به . چهار فعال شیعه نیز شناخته شده سلمان العوده بودروحانی  یکی از این افرادکرد. ، درخواست اعدام اندمورد اتهام قرار گرفته

باقی اعدام  خطرتحت شرکت در اعتراضاتی برای ایجاد اصالحات در استان شرقی، که اکثریت شیعه در آن سکنا دارند، خاطر 

 . ماندند

 18 از کمتر کودکانتوان دیگر نمی آن اساس بر که کردند صادر نوجوانان با ارتباط در را یدیجد قانون یسعود عربستان مقامات

د از شمول قانون مزبور نبه دنبال دار اعدامقوانین شریعت مجازات  مطابقمی که یجرااما  کرد محکوم اعدام به یقاض با نظر را سال

  خطر محکومیت به اعدام باقی ماندند.  معرض شدند و به این ترتیب نوجوانان همچنان درمستثنی 



به جرم کشتن مردی که به زور به ازدواج او  2018در ماه مه  نورا حسینزن جوانی به نام از سودان، دیگری در مورد تکان دهنده 

که  گسترده جهانی، از جمله کارزار بزرگی اتبه دنبال اعتراضشد.  اعدامدر آمده بود و تالش داشت به وی تجاوز کند محکوم به 

 الملل سازمان داده شد، حکم اعدام او ابطال و به پنح سال حبس تبدیل شد. عفو بینتوسط 

ام در شوک کامل فرو رفتم. من کاری نکرده بودم ی به من گفت که به مرگ محکوم شدهزمانی که قاض»الملل گفت: نورا به عفو بین

من تا آن لحظه هرگز تصور مستحق مرگ باشم. من نمی توانستم این حد از بیعدالتی را به خصوص نسبت به زنان باور کنم.  که

در آنها د چه احساسی دارند. شونها وقتی اعدام میآدمنمی کردم که اعدام خواهم شد. اولین چیزی که به نظرم رسید این بود که 

ام مرا طرد کرده زمانی که محکوم شدم خانواده چونمن به خصوص بسیار سخت بود  وضعیت د؟کننلحظه اعدام دقیقا چه کار می

  «.با این شوک روبرو می شدم ئیتنهاباید در بودند. من 

 اعدامبرقراری دوباره مجازات 

. تایلند دست به اولین استها در بالروس، ژاپن، سنگاپور، سودان جنوبی و آمریکا الملل حاکی از از افزایش اعدامتحقیقات عفو بین

اعالم  2018با انتشار یک مطلب تبلیغی در ماه فوریه  سنایریس پاالیتریما زد و رئیس جمهور سریالنکا، 2009مورد اعدام از سال 

 . واهد گرفتاز سر خ سال وقفه 40بعد از  رااعدام  اجرای مجازات این کشور کرد که

و تایلند بعد از  اجرا کردندژاپن، سنگاپور و سودان جنوبی بیشترین تعداد اعدام را ظرف چند سال اخیر »ه گفته کومی نایدو ب

دهند. پیام من به رهبران تمام را تشکیل می رو به کاهشا این کشورها یک اقلیت نزدیک به یک دهه، اعدام را دوباره آغاز کرد. ام

آور همین جسورانه بزنید و به این مجازات انزجار اقدامیشوند این است: دست به متوسل میمجازات مرگ  بهه هنوز ککشورهایی 

  «د.یحاال خاتمه ده

 ترین مجریان اعدام در جهان بزرگ

همچنان نامشخص  این کشور در اعداماما ابعاد واقعی استفاده از مجازات ترین مجری اعدام در جهان است بزرگچنان چین هم

هزاران  همه ساله. عفو بین الملل بر این باور است که اندطبقه بندی شدهحکومتی اسرار به عنوان  در این زمینه است چون اطالعات

 . شوندمجازات مرگ محکوم شده و اعدام مینفر در چین به 

https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/5849/2017/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/5849/2017/en/


اعدام در سال  85ها را در آن کشور اعالم کردند. طبق گزارش مزبور حداقل ، مقامات ویتنام تعداد اعدامسابقهدر یک اقدام بی

(، ایران مورد کشور نخست از حیث تعداد اعدام قرار می دهد: چین )هزارانویتنام را جزو پنج  ،صورت گرفته است. این رقم 2018

 (. مورد 52مورد(، عراق )حداقل  85مورد(، ویتنام )حداقل 149تان سعودی )(، عربسمورد 253)حداقل 

 اتهام شده به ی آنبه امضا شکنجه مجبور که او گفته است تحت ای، بر اساس اعتراف نامههای یهو دُدر ویتنام، مردی به نام 

برد و و اضطراب ناشی از این چنان در صف اعدام به سر میهم سال 10و پس از ا شد. اعداممحکوم به  2008در سال  دزدی و قتل

 گذاشته است. وی ی گر شدیدی بر خانوادهتاثیرات ویرانانتظار 

پاشیده است. من  از همگذرد و خانواده ما می پسرم سال از زمان بازداشت 11»بین الملل گفت:  وبه عف مادر او، نگوین تی لون،

کشد من را به شدت رنج های زندان عذاب میپسرم دارد پشت میلهکه موضوع  فکر کردن به ایندیگر تحمل این درد را ندارم. 

   «. شما تنها امید من هستید.دخانواده ما دوباره دور هم جمع شوخواهم که کمک کند . من از جامعه بین المللی میدهدمی

 روند جهانی به سمت لغو اعدام

های موثری در سراسر جهان برای خاتمه رو به کاهش است و گام این است که مجازات مرگحاکی از  2018در مجموع ارقام سال 

 است.  شدهو غیر انسانی برداشته  بیرحمانهدادن به این مجازات 

های فوریه و را در آن کشور لغو کرد. در ماه ی جدیدی اتخاذ کرد که از ماه ژوئن مجازات مرگقوانین جزای بورکینا فاسوبطور مثال 

مقررات مربوط به  آمریکا، . درصادر کردنداعدام دو دستوری رسمی برای تعلیق اجرای احکام هر  مالزیو  گامبیاژوئیه، به ترتیب 

 شد.  شناخته مغایر با قانون اساسیماه اکتبر در  واشنگتناعدام در ایالت 

تعلیق  فراخوان کشور )که این تعداد تاکنون سابقه نداشته است( از 121، 2018در دسامبر در جریان مجمع عمومی سازمان ملل 

 کشور رای مخالف دادند.  35تنها  احکام اعدام با چشم انداز لغو کامل مجازات اعدام حمایت کردند و

اعدام در حال شکل گرفتن است. آهسته اما پیوسته اجماع جهانی برای خاتمه دادن به استفاده از مجازات »وید: گمی کومی نایدو

زیر سایه  همچنان نفر 19000 وقتی بیش از اما کندف اعدام در سراسر جهان مبارزه میقسال است که برای تو 40المللعفو بین

   «را در پیش داریم.راه درازی هنوز این مبارزه دانیم که در ما می هولناک اعدام هستند،

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/06/burkina-faso-abolition-of-death-penalty-a-hardwon-victory/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/03/why-gambia-progress-should-spur-abolition-of-the-death-penalty-in-africa/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/10/malaysia-death-penalty-abolition/
https://www.amnestyusa.org/press-releases/washington-becomes-the-20th-state-to-abolish-the-death-penalty/


مرگ برداشته شده است. االن زمان آن است که  برای الغای مجازات شخصیاز بورکینافاسو تا آمریکا قدم های م»دهد: وی ادامه می

 با کنیم اما اعدام هرگز راه چاره نیست. ماای امن زندگی خواهیم در جامعهکشورهای دیگر هم این مسیر را دنبال کنند. ما همه می

  «.کرد ایان دهیم و چنین نیز خواهیمتوانیم برای همیشه به مجازات مرگ پمی حمایت مستمر مردم در سراسر جهان

کشور مجازات اعدام را از قوانین خود  142تمام جرایم لغو کرده بودند و کشور مجازات اعدام را برای  106،  2018پایان سال  در

  بودند.در عمل اجرای آن را متوقف کرده یا حذف و 

لملل با مجازات مرگ در همه موارد و اترین نوع مجازات است. عفو بینترین و تحقیرآمیزترین، غیرانسانیمجازات مرگ بیرحمانه

بدون استثنا مخالف است، صرف نظر از اینکه متهم چه کسی است، طبیعت و شرایط وقوع جرم چه بوده، فرد بیگناه است یا 

 شود. گناهکار و یا از چه روشی برای اعدام استفاده می

****************************************  

ای عفو بین الملل خواهشمند است با دفتر رسانه ،یا دریافت یک نسخه از گزارش و یا تعیین وقت مصاحبهبرای اطالعات بیشتر و 
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