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https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
http://www.amnesty.org/


 فهرست
 

 4 ............................................................................................... 2018مجازات اعدام در سال 

 4 ................................................................................................................. یجهان یروندها

 5 ........................................................................................................................... هااعدام

 9 ...................................................................................................................... احکام اعدام

 10 ............................................................................................... جرم، عفو و رفع اتهام فیتخف

 10 .........................................................................یالملل نیب نیاعمال مجازات اعدام بر خالف قوان

 12 ................................................................................................... قایو شمال آفر انهیخاورم

 12 ............................................................................................................ یامنطقه یروندها

 14 .......................................................................................................................... نیبحر

 14 ............................................................................................................................ مصر

 16 ............................................................................................................................ رانیا

 20 ............................................................................................................................ عراق

 20 ........................................................................................................................... تیکو

 20 ............................................................................................................................ یبیل

 20 ...................................................................................................... یغرب یمراکش و صحرا

 21 ........................................................................................................................... عمان

 21 ............................................................................................................................. قطر

 21 ........................................................................................................................ نیفلسط

 21 ............................................................................................................. یعربستان سعود

 



۴ 

 2018مجازات اعدام در سال 

 

 جهانی هایروند

علیرغم اقدامات دهد که نشان می 2۰18جازات اعدام در سال م وضعیت ل ازالملرزیابی کلی سازمان عفو بینا

هم  غیرانسانی و ترذیلی انه،رحمبی به غایت مجازات لغو اینروند جهانی در جهت  ،در اندکی از کشورها گردانهعقب

 چنان با شتاب ادامه دارد.  

در سطح جهان به ثبت رسیده های اعدامدرصدی  3۰بل توجه است کاهش بیشترین موضوعی که در این خصوص قا

نعکس الملل در ده سال گذشته گزارش کرده است. این میزان می است که عفو بینترین میزانینیاست که این پا

در میان ی مانند ایران، عراق، پاکستان و سومالی است که ها در کشورهایکننده کاهش قابل توجه تعداد اعدام

اند کاهش ردهی که اقدام به اعمال مجازات اعدام کیهستند. هم چنین تعداد کشورها اعدام کشورهای با باالترین آمار

 یافته است. 

برخی از کشورها در جهت خالف این روند مثبت حرکت کردند. تایلند به اولین اعدام خود از سال  2۰18اما در سال 

ریکا خبر از افزایش ، سودان جنوبی، و آمدست زد و چندین کشور دیگر، از جمله بالروس، ژاپن، سنگاپور 2۰۰9

ها افزود. ه خصوص در عراق و مصر، بر نگرانی، باحکام اعدام ها در کشور خود دادند. افزایش قابل توجهساالنه اعدام

و ویتنام را در جمع  نشان داد وسعت استفاده آنها از اعدام را ویتنام سابقه ارقام مربوطه توسط مقاماتانتشار کم

در حالی که ی آمار اعدام هم چنان ادامه یافت کاری دربارهپنهان. در چین دادقرار با باالترین آمار اعدام  هایکشور

 ادامه داده است.  در طول سال هزاران نفر صدور احکام اعدام و اعدامالملل معتقد است که آن کشور به عفو بین

ادامه دادند.  اعدامرا به سمت الغاء کامل مجازات اما از سوی دیگر، در سال گذشته چندین کشور راه خود 

ئیس جمهوری آن کشور در خود حذف کرد. در گامبیا، ر قانون مجازاترا از  بورکینافاسو در ماه ژوئن مجازات اعدام

پروتکل و در ماه سپتامبر کشور مزبور به دومین  کرد مجازات اعدام اعالمتعلیق  دستوری مبنی بریک  ماه فوریه

در ماه  نیز مالزیدر است.  اعدامکه هدف آن الغاء مجازات  پیوست المللی حقوق مدنی و سیاسیق بینری میثااختیا

که قوانین مربوط  نداعالم نمود مقامات مالزی و صادر شداعدام  تعلیق مجازات رسمی در خصوص دستورژوئیه یک 

. در همان ماه در ایالت واشنگتن آمریکا اعالم شد در ماه اکتبر مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت اعدامبه مجازات 

 با قانون اساسی آن کشور در تضاد است.  اعدام مربوط به مجازات قوانینکه 

                                                      

 2۰18سپتامبر  25م: فقر و حق دفاع، تلویزیون اینترنتی سازمان ملل، مجازات اعدا 1

http://webtv.un.org/meetings-events/othermeetingsevents/ 
watch/death-penalty-poverty-and-the-right-to-legal-representation/5840076517001  

م محکوم شده اند[... اهایی هستند ]که به اعدبسیاری از مواقع کسانی که صدایشان به گوش نمی رسد آن»

در زندان بودم هر گز کسی را ندیدم که پول داشته باشد، من هرگز کسی را ندیدم که مدتی که من    تمام 

 «ها به سر ببرد.ثروتمند باشد و در صف اعدامی

 1آزاد شد 2۰12 که در سال دوم اوالتوشانی، زندانی سابق محکوم به اعدام در ایالت تنسی آمریکان
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با  مجمع عمومی سازمان ملل دسامبر، 17مللی همزمان شد. در الی در سطح بینهایهای مثبت با پیشرفتاین گام

تصویب کرد. در این با حمایت گسترده کشورهای عضو  ات اعدام رابرای تعلیق و لغو مجازهفتمین قطعنامه خود 

را به  اعداماجرای احکام  که ه استی که هنوز قوانین اعدام در آنها جاری است خواسته شدقطعنامه از کشورهای

ی کشور را 121کشور عضو سازمان ملل  193. از کامل این مجازات اقدام کنندلغو  در جهت حالت تعلیق درآورند و

و  ر، جمهوری دومینیکن، لیبی، مالزیکشور رای ممتنع دادند. برای اولین با 32کشور رای مخالف و  35موافق، 

باربودا، گویان و سودان جنوبی  و پاکستان موضع خود را تغییر داده و از قطعنامه حمایت کردند. در عین حال آنتیگوا

به حمایت  2۰16بر خالف سال ندا آ، گامبیا، موریس، نیجر و رواز مخالف به ممتنع تغییر موضع دادند. گینه استوائی

معکوس کردند. نائورو از موافق به مخالف و  2۰16اعدام برخاستند. اما پنج کشور آراء خود را نسبت به  تعلیقاز 

  2ی دادند.بحرین و زامبیا از ممتنع به مخالف تغییر موضع دادند. جمهوری کنگو و گینه از موافق به ممتنع تغییر را

به  اعداممجازات برای سپردن  نیایت از آن دارد که یک اجماع جهاحک 2۰18افزایش حمایت از قطعنامه سال 

 در حال شکل گرفتن است.  تاریخبایگانی 

 هااعدام
درصد کمتر از تعداد  31رقم مورد اعدام در سطح جهان شناخته شده است. این  69۰حداقل  2۰18در سال 

الملل ظرف ده رین تعداد اعدامی است که عفو بینمورد بوده است. این رقم کمت 993یعنی  2۰17 های سالاعدام

 3سال گذشته گزارش کرده است.

 

                                                      

گزارش انگلیسی مراجعه  ۴وص نتایج رای گیری به ضمیمه شماره . برای اطالعات بیشتر در خص2۰18دسامبر  17مورخ  175/73مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه  2

 کنید. بعد از رای گیری، دولت پاکستان اعالم کرد که اشتباهی صورت گرفته و این کشور قصد داشته که علیه قطعنامه رای بدهد.

ها را آغاز کرده، باشد. با بانی اعدام، که عفو بین الملل ثبت و دیده1979از سال  یکی از کمترین آمار سالیانه اعدام 2۰18های ثبت شده در سال احتمال دارد که تعداد اعدام 3
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ل بخش های قبل مسئوها در کشورهایی است که در سالالحظه عمدتا مربوط به کاهش اعداماین کاهش قابل م

شده در ایران از  ثبت های، تعداد اعدامنون مبارزه با مواد مخدرپس از اصالح قا ۴اند.ها در جهان بودهعمده اعدام

کاهش  درصد 5۰معادل کاهش پیدا کرد که  2۰18مورد در سال  253به حداقل  2۰17مورد در سال  5۰7حداقل 

 است.

رد مو 125رسید. در عراق از حداقل  2۰17ها به حدود یک سوم نسبت به سال تعداد اعدام در عراق و پاکستان هم

های خود پیدا کرد. سومالی هم تعداد اعداممورد کاهش  1۴مورد به  6۰مورد و در پاکستان از حداقل  52به حداقل 

 یعنی به نصف کاهش داد.  2۰18مورد در سال  13به  2۰17سال مورد در  2۴را از 

های درصد کل اعدام 78در جهان است و های ثبت شده مسئول یک سوم اعدام ایران هم چنان ،علیرغم این کاهش

 اند. ، عربستان سعودی، ویتنام و عراق اجرا شدهچهار کشور ایران درشده  ثبت

که عفو بین الملل معتقد است به  ها در سطح جهان آمار اعدام در چین رااعدام آمار کل ،های گذشتهطبق روال سال

در زمره اطالعات طبقه بندی شده  اسرار حکومتی وآمار اعدام جزء   5.گیرددر بر نمیرسد، هزاران مورد در سال می

  .در چین به شمار می رود

مورد اعدام صورت گرفته است. این  85، در آن کشور، 2۰18در ماه نوامبر مقامات ویتنام اعالم کردند که در سال 

مؤید نگرانی  موضوع ین. ادهدر اول جهان از حیث آمار اعدام قرار میتعداد اعدام، کشور مزبور را در میان پنج کشو

الملل در این کشور است. سازمان عفو بین اعدامدر ارتباط با استفاده گسترده از مجازات  المللدار عفو بینسابقه

 2۰18ها در دومین سال پی در پی تعداد اعدام ها در آمریکا است چرا که براینین نگران افزایش اعدامچهم

ر ژاپن و سنگاپور هم تعداد (. د2۰18مورد در سال  25به  2۰17ورد در سال م 23)از  ی خفیف داشته استافزایش

 ۴به باالترین میزان خود ظرف ده سال گذشته رسید. در سودان جنوبی موارد اعدام تقریبا دو برابر شد و از ها اعدام

افزایش پیدا  2۰18ر مورد د ۴به  2۰17مورد در  2از  در بالروسرسید و  2۰18مورد در  7به  2۰17مورد در سال 

 کرد. 

 

                                                                                                                                                       

های زمانی مار در بازهاین حال تغییرات صورت گرفته در نحوه دستیابی به اطالعات، وضعیت کشورها و روش ارزیابی اطالعات ظرف دهه های گذشته مقایسه دقیق این آ

 کند.طوالنی مدت را دشوار می

هایی بود که بطور رسمی اعالم کرد. یک رقم تعداد اعدامعفو بین الملل در گزارش ساالنه خود در باره اعدام در سطح جهان دو رقم در ارتباط با ایران ارائه می 2۰15تا سال  ۴

شد که سازمان توانسته بود از صحت آن اطمینان حاصل م هایی میداد و رقم دیگر مربوط به اعدانما ها قرار میشده بود و سازمان آنرا مبنای اصلی در تهیه گزارش و داده

 برد.به بعد عفو بین الملل مجموع دو رقم فوق را در گزارش های خود بکار می 2۰16بود . از سال  نشده اعالم رسمی بطور اما کند

ف کرد. در عوض، سازمان، مسئوالن چین را در خصوص این ادعا که آن کشور در عفو بین الملل انتشار ارقام تخمینی مربوط به اعدام ها در چین را متوق 2۰۰9در سال  5

خواهد که ارقام مربوطه را اعالم کنند. در مورد چندین کشور دیگر نیز یا اطالعات کمی در دسترس بود و جهت کاهش اعدام ها حرکت می کند به چالش گرفته و از آنان می

 در همین گزارش مراجعه کنید(. ’ر مورد ارقام مربوط به استفاده از مجازات مرگ توسط عفو بین المللتذکر د‘یا اطالعات ناقص بود )به بخش 
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 20186اعدام های ثبت شده در سال 
 

+(، 52)عراق  +(،253) ایران+(، ۴3)+(، مصر ) چین(، 2) بوتسوانا(، ۴) بالروس (،3) افغانستان

(، 13سنگاپور ) (،1۴9+(، عربستان سعودی )1۴) پاکستان)+(، کره شمالی+(، 15)ژاپن

(، تایوان 2+(، سودان )7، سودان جنوبی )(3سومالی  و دولت فدرال 1۰: جوبالند 13سومالی )

 +(. 85(، ویتنام )25(، آمریکا )1(، تایلند )1)

 

 2۰17کشور کمتر از سال  3کشور جهان اجرای مجازات اعدام را ثبت کرده است. این تعداد،  2۰عفو بین الملل در 

 (. در حال اجرا بودور کش 31اعدام در  1999کشور کمتر از ده سال پیش است )در سال  11و 

ند اما جمعا مسئول شش مورد از کل ها را از سر گرفتا، سودان، تایوان و تایلند اعداموتسوان، ب2۰18در سال 

 7.بودنددر جهان های ثبت شده اعدام

گزارش نشد لزی، فلسطین و امارات متحده عربی هیچ اعدامی در بحرین، بنگالدش، اردن، کویت، ما 2۰18در سال 

 اعدام در این کشورها صورت گرفته بود.  2۰17آنکه در سال  با

 

                                                      

 ، عفو بین الملل قادر به تایید اجرا شدن اعدام در سوریه نبود.درگیرهای نظامی در جریان به علت 6

صورت  2۰۰9در سال  2۰18ای اعدام زده بودند. در مورد تایلند، آخرین اعدام قبل از دست به اجر 2۰16وتسوانا، سودان و تایوان آخرین بار در سال ، ب2۰18پیش از  7

 گرفت.
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 2018سال اعدام در  هایروش

 

 . این سازماننکرد دریافت قضائی حکم با سنگساراجرای  از گزارشی المللبین عفو سازمان گذشته، هایسال همچون

  .ین گزارش نبوداما مستقال قادر به تایید ا دریافت کرد ایران در سنگسارحکم  مبنی بر صدور دو گزارشی

 

 المللیهای بینسازمان بر اساس عضویت در 2018در سال  فهرست کشورهای مجری اعدام

 آمریکا -کشور اقدام به اعدام کردند  35کشور از  1ی: سازمان کشورهای آمریکای •

 بالروس و آمریکا –کشور دست به اعدام زدند  57کشور از  2سازمان امنیت و همکاری اروپا:  •

بوتسوانا، مصر،  –کشور اقدام به اعدام کردند  55کشور از  5ی: یاتحادیه کشورهای آفریقا •
 ی و سودانسومالی، سودان جنوب

مصر، عراق،  –کشور احکام اعدام را به اجرا در آوردند  22کشور از  6اتحادیه کشورهای عربی:  •
 عربستان سعودی، سومالی و یمن

 –کشور مجازات اعدام را جاری کردند  1۰کشور از  3اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا:  •
 سنگاپور، تایلند و ویتنام

بوتسوانا، پاکستان و  –کشور اقدام به اعدام کردند  53کشور از  3کشورهای مشترک المنافع:  •
 سنگاپور

 مصر و ویتنام –کشور دست به اعدام زدند  5۴کشور از  2: کشورهای فرانکفونی •

 آمریکا و ژاپن –کشور اقدام به اعدام کردند  8کشور از  2: هشتگروه  •

مجریان اعدام شناسایی شدند.  به عنوان کشور 19کشور در جهان،  193از سازمان ملل متحد:  •
 . اعدام بودندمجازات عاری از  (درصد 9۰در جهان ) کشور 17۴ به این ترتیب،

 

 

 سر بریدن
عربستان 

          سعودی

صندلی 

 الکتریکی
          آمریکا

 سودان سنگاپور ژاپن پاکستان بوتسوانا ایران افغانستان طناب دار
سودان 

 جنوبی
 مصر عراق

       ویتنام چین دتایلن آمریکا تزریق کشنده

 سومالی چین تایوان بالروس تیرباران
کره 

 شمالی
     یمن
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 احکام اعدام
سال برای  رقم ثبت شدهورد بود. این تعداد اندکی از م 2531جمعا  2۰18در سال  احکام اعدام ثبت شده تعداد

درباره احکام اعدام صادره در بعضی از جمع آوری اطالعات نحوه تغییر در  ،کمتر بود. با این حال( 2591) 2۰17

 . کندمیدشوار را های گذشته کشورها، مقایسه آمار امسال با سال

. این در حالی است که نکرددریافت اطالعات رسمی سریالنکا و زامبیا در نیجریه،  درباره احکام اعدام عفو بین الملل

 ،یمالز مورد رد . بالعکس،اعدام خبر داده بودنداحکام  از یاز صدور تعداد باالی های گذشتهاین سه کشور در سال

 آمار از رباالت مراتب به 2۰18 سال اعدام احکام آمار که شد سبب المللنیب عفو توسط یرسم اطالعات افتیدر

اطالعات جدیدی که در ماه  .باشد( نداشت وجود یرسم اطالعات به یدسترس که) گذشته یهاسال شده ثبت احکام

در آن  2۰18مورد جدید حکم اعدام در سال  122نوامبر توسط مقامات ویتنام اعالم شد حاکی از این است که 

 کشور صادر شده است. 

 2۰18کشور در سال  5۴به  2۰17کشور در سال  53از  احکام اعدام زدنددست به صدور ی که تعداد کل کشورهای

 افزایش یافت. 

را از سر گرفتند. این شش کشور عبارت بودند از چاد،  اعدامشش کشور پس از یک دوران وقفه، صدور احکام 

ی دارالسالم، گینه استوائی، ، یعنی بروندیگر موریتانی، عمان، پاپوا گینه نو، کره جنوبی و اوگاندا. در مورد پنج کشور

در  ثبت نکرد در حالی که 2۰18حکم اعدامی در سال هیچ مورد الملل الئوس، مالدیو و ترینیداد و توباگو، عفو بین

 صادر شده بود. اعدام در این کشورها  حکم 2۰17سال 

 

 2018احکام اعدام ثبت شده در سطح جهان در سال 

+(، چاد 5+(، بوتسوانا )2+(، بالروس )229+(، بنگالدش )12ن )+(، بحری1الجزایر) افغانستان)+(،

(، گویان 12(، غنا )1+(، گامبیا )717(، مصر )۴1جمهوری دموکراتیک کنگو ) چین )+(، +(، ۴)

+(، 12+(، کنیا )16(، اردن )۴+(، ژاپن )271+(، ایران )+(، عراق )۴8(، اندونزی )162(، هند )2)

(، مراکش/صحرای 18(، مالی )3(، موریتانی )19۰+(، مالزی )۴5ی )+(، لیب5(، لبنان )3۴کویت )

+(، دولت 25۰+(، پاکستان )۴+(، کره شمالی )+(، عمان )۴6+(، نیجریه )9(، میانمار )1۰غربی )

سیرالئون +(، 4)+(، عربستان سعودی 1(، قطر )9(، پاپوا و گینه نو )13خود مختار فلسطین )

(، کره 1(، جوبالند)7حکومت فدرال سومالی ) (،7+(، پانتلند )15(، سومالی )17(، سنگاپور )۴)

+(، تایلند ۴(، تانزانیا )3(، تایوان )8+(، سودان )17+(، سریالنکا )8(، سودان جنوبی )1جنوبی )

+(، زامبیا 13+(، یمن )122(، ویتنام )۴5+(، آمریکا )1۰(، امارات )5+(، اوگاندا )12+(، تونس)33)

 +(5+(، زیمباوه )21)

 

درصد افزایش( یعنی از  78عفو بین الملل افزایش چشمگیری در احکام اعدام را در مصر به ثبت رسانده است )

. در عراق ارقام مربوط به احکام اعدام چهار برابر شده 2۰18مورد در سال  717به  2۰17مورد در سال  ۴۰2حداقل 

ر غنا، کویت و امارات تعداد احکام اعدام نسبت به . د2۰18مورد در  271به  2۰17مورد در  65است، از حداقل 

به حداقل  5و در امارات از  مورد 3۴به  15مورد، در کویت از  12به  7تقریبا دو برابر شده است. در غنا از  2۰17

که مربوط به  رسید 2۰18مورد در  ۴5به  2۰17مورد در  3احکام اعدام از  تعدادمورد رسیده است. در لیبی  1۰

 . شدنفر می ۴5ه مشترک پروند



1۰ 

 

 در  چند کشور احکام اعدام صدورکاهش قابل مالحظه  از الملل حکایتاطالعات جمع آوری شده توسط عفو بین

مورد( سودان جنوبی )از حداقل  ۴مورد به  21مورد(، سیرالئون )از  12مورد به حداقل  21دارد: کنیا )از حداقل  زیر

 مورد(.   12مورد به حداقل  25از حداقل )س مورد( و تون 8مورد به حداقل   16

حکم اعدام قرار  تحت در سطح جهاننفر  19336، حداقل 2۰18تا پایان سال الملل، بین بر اساس اطالعات عفو

  8.داشتند

 رفع اتهام و  عفوتخفیف جرم، 
ده است. این کشور ها کشور جهان به ثبت رسان 25در مجازات اعدام را در  عفو عفو بین الملل موارد تخفیف یا

 عبارتند از: 

بوتسوانا، چین، مصر، گینه، هند، ایران، کویت، مالوی، مالزی، مالدیو،  بنین، افغانستان، بحرین، بنگالدش، باربادوس،

پاکستان، پاپوا گینه نو، قطر، سنت کیتس و نویس، کره جنوبی، سودان  میانمار، نیجریه، مراکش/صحرای غربی،

 9نزانیا، امارات و آمریکا.تاسودان، جنوبی، 

ثبت کرد. این موارد مربوط به چهار  2۰18را در سال  تحت حکم اعدام زندانیان رفع اتهام ازمورد  8عفو بین الملل 

 1۰کشور زیر بودند:

 (. 2(، آمریکا )2+(، مالوی )3+(، کویت )1مصر )

 قوانین بین المللی بر خالف مجازات اعدام اعمال 
مورد استفاده قرار گرفت. برخی  2۰18المللی در سال خالف قوانین و استانداردهای بینبر نان چجازات اعدام همم

 ها عبارتند از: از نمونه

 در ایران به ثبت رسید.  اعدام در مالء عاممورد  13حداقل  •

و بر اساس اطالعات عف سن داشتند در ایران اعدام شدند. سال 18کمتر از که در زمان وقوع جرم نفر  7 •

الملل، در ایران، پاکستان، عربستان سعودی و سودان جنوبی محکومان نوجوان در صف اعدام قرار بین

 11داشتند.

از جمله ژاپن، مالدیو، پاکستان و آمریکا اعدام شدند و  در چندین کشور فکری و ذهنی هایمعلولیتافراد دارای  •

 . نگاه داشته شدنداعدام صف یا در 

                                                      

هستند ارقام در دسترس نبودند و یا تخمین زدن در مورد تعداد افراد تحت حکم  در چندین کشور که به باور عفو بین الملل تعدادی باالیی از افراد تحت حکم اعدام 8

 ن کشورها می توان به چین، مصر، ایران، کره شمالی و عربستان سعودی اشاره کرد.غیرممکن بود. از جمله ای

خواهی اما در شود. این امر غالبا به دست قوه قضائیه و بر اثر فرجامهای کمتر مانند زندان تبدیل میتخفیف در مجازات فرآیندی است که طی آن مجازات اعدام به مجازات 9

 مجریه صورت می گیرد. عفو نیز زمانی است که فرد محکوم کال از مجازات معاف می شود. برخی موارد نیز به دست قوه

کلیه جرائم تبرئه می شود و در چشم قانون بیگناه شناخته  خواهی و مجازات، ازمحکوم پس از طی مرحله فرجامرفع اتهام در اینجا به فرآیندی اشاره دارد که طی آن فرد  1۰

 شود.می

باید به نحوی  در زمان وقوع جرم مورد مناقشه باشد، مقامات باید معیارهای فراگیر و مناسبی را برای تعیین سن در نظر بگیرند و هر یک از این معیارها چنانچه سن فرد11

به اعدام نخواهد شد. چنین رویکردی  بکار گرفته شود که فرض بر بیگناهی متهم باشد، با فرد متهم به عنوان یک نوجوان برخورد شود و اطمینان حاصل شود که وی محکوم

 سازمان کودک حقوق کنوانسیون 3(1در انطباق با اصلی است که بر اساس آن رعایت و تامین منافع عالی کودکان باید از باالترین اولویت برخوردار باشد. این اصل در بند )

 متحد مندرج شده است. ملل
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 محاکمه عادالنه المللیاستانداردهای بینبه دنبال فرایندهای قضایی که با حکام اعدام ادر کشورهای متعددی،  •

. بنگالدش، بالروس، چین، مصر، ایران، عراق، مالزی، کره شمالی، پاکستان، مطابقت نداشتند، صادر شدند

  از جمله این کشورها بودند. سنگاپور و ویتنام عربستان سعودی، 

یا دیگر رفتارهای بیرحمانه، شکنجه از طریق  روداحتمال می که «اعترافاتی»تناد به اس کشورهای متعددی،در  •

از جمله اند منتهی به صدور رای محکومیت و اعمال مجازات اعدام شد. به دست آمده غیرانسانی و تحقیرآمیز

 این کشورها می توان از مصر، بحرین، چین، ایران، عراق و عربستان سعودی نام برد. 

 . صادر شدنددر بنگالدش، مصر و فلسطین  غیابیم اعدام به صورت احکا •

غنا، ایران، میانمار، مالزی، نیجریه، پاکستان، عربستان درکشورهای  مجازات اجباریاحکام اعدام به عنوان  •

 12.صادر شدسعودی و سنگاپور 

های ویژه در بنگالدش، دادگاهاعدام کردند.  شهروندان عادی را در مصر و پاکستان محکوم به های نظامیدادگاه •

 ایران و پاکستان احکام اعدام برای افراد صادر کردند. 

المللی در خصوص صادر شد و بدین ترتیت معیارهای بین جرایمی به غیر از قتل عمد مجازات اعدام برای •

 13.رعایت نشد «مجرای ترینسنگین»استفاده از اعدام تنها برای 

(، سنگاپور 25: چین )+(، ایران )ثبت شدکشور  ۴مورد اعدام در  98 دستکم :مرتبط با مواد مخدر جرائم •

دهد. در سال ها را در سطح جهان تشکیل میدرصد کل اعدام 1۴این تعداد  (.6۰عربستان سعودی )(، 11)

د. اطالعات در مورد داها در سطح جهان را تشکیل میدرصد کل اعدام 28ها این دسته از اعدام 2۰17

 در دسترس نبود.  ویتنام

(، 11(، چین )+(، مصر )2)(، بنگالدش 2د: بحرین )صادر شکشور  1۴مورد حکم اعدام در  226دستکم 

(، 6(، سریالنکا )16(، سنگاپور )2(، پاکستان )136(، مالزی )2(، کویت )1)+(، عراق )(، ایران 39اندونزی )

 .+(، ویتنام )+(3تایلند )

 مالی: چین، ایران و ویتناماز قبیل فساد  جرائم اقتصادی •

 پاکستان: «توهین به پیامبر اسالم»یا  «یکفرگوی» •

  )عربستان سعودی( ی و شکنجه )عربستان سعودی(، تجاوزم ربایی )عراق و ایران(، آدم ربایآد •

زیر »، «جاسوسی»،  «با دولت خارجی همکاری»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «خیانت به کشور»انواع  •

جرم علیه »گر ، و انواع دی«های شورشی و تروریستیحرکت»، شرکت در «رهبرهای استسئوال بردن سی

لبنان، کره شمالی، فلسطین ایران، : اشد یا خیرکسی شده ب مرگکه منجر به صرف نظر از این «کشور

 )غزه( و عربستان سعودی. 

 ه )ایالت ریورز(.: بنگالدش، هند، موریتانی و نیجریاعدامی جرایم مشمول مجازات دامنهبسط  •

                                                      

دهد. به نقل از  را نمی« امکان در نظر گرفتن شرایط متهم و یا شرایطی که در آن جرم به وقوع پیوسته است»ین دلیل که مجازات اعدام اجباری ناقض حقوق بشر است به ا 12

 نظریه کمیته حقوق بشر در پرونده

 Pagdayawon Rolando v. Philippines, Views of the Human Rights Committee, Communication No. 1110/2002, UN 

Doc. CCPR/C/82/D/1110/2002 (2004) para. 5.2 

 المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است.میثاق بین 6گونه که در بند همان 13
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 فریقاآخاورمیانه و شمال 

 ایمنطقه روندهای
درصد کاهش  ۴1، 2۰17در مقایسه با سال  هااعدامها در ایران و عراق، تعداد کاهش چشمگیر اعدام با •

 یافت.

کاهشی  2۰17سال  های مجری اعدام درتعداد کشور نسبت بهکه  مجازات اعدام در پنج کشور اجرا شد •

 داد. نشان میدرصدی را  5۰

کل  درصد از 61داد و درصدی را نشان می 89افزایشی  2۰17سال احکام اعدام ثبت شده نسبت به تعداد  •

  .توسط مصر صادر شد احکام این

 بزرگترین مجریان اعدام در منطقه باقی ماندند.  عودی و عراقسایران، عربستان  •

 

 کشور
های ثبت اعدامتعداد 

 2۰18در سال   شده

ثبت  اد احکام اعدامتعد

 2۰18در سال  شده

 تا تعداد افراد محکوم به اعدام

 2۰18پایان سال 

 + +1 ۰ الجزایر

 +2۰ 12 ۰ بحرین

 + +717 +۴3 مصر

 + + +253 ایران

 +285 +271 +52 عراق

 ۰ ۰ ۰ اسرائیل

 +16 +16 ۰ اردن

 + 3۴ ۰ کویت

 + +5 ۰ لبنان

 +۴5 +۴5 ۰ لیبی

 93 1۰ ۰ صحرای غربی مراکش/

 + +۴ ۰ عمان

 + 13 ۰ فلسطین

 + +1 ۰ قطر

 +۴6 +۴ 1۴9 عربستان سعودی

 تأیید نشده تأیید نشده تأیید نشده 1۴سوریه

 +89 +12 ۰ تونس

 + +1۰ ۰ امارات متحده عربی

 +18 +13 +۴ 15یمن

 

 
                                                      

 82۰1مجاری قضایی در سال  طاحکام اعدام توسر های مسلح غیردولتی، امکان تأیید اجرای مجازات اعدام یا صدوبین نیروهای دولتی و گروه سوریه داخلی جنگ ه دلیلب  1۴

یا سایر ناشی از شکنجه  هایچنین مرگهم ودرگیری طرفین توسط دیگر کشتارهای غیرقانونی  و یضایهای فراقود نداشت. قابل ذکر است این گزارش مشمول اعداموج

 شود. در زندان نمی رحمانهرفتارهای بی
در یمن با دشواری مواجه بوده است. این احتمال وجود دارد که میزان احکام  ، گردآوری اطالعات در خصوص مجازات اعدام2۰15به دلیل بروز جنگ داخلی در مارس  15

های مسلح کشتارهای غیرقانونی توسط گروهو سایر  یضایهای فراقاعدام الملل،عفو بینسازمان شده توسط ثبت هایصادره و اجرای مجازات اعدام بیش از این باشد. آمار

 گیرد.  را در بر نمی در زندان حمانهرسایر رفتارهای بیا های ناشی از شکنجه یغیردولتی یا مرگ
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 درصد کاهش داشت ۴1ریقا الملل در منطقه خاورمیانه و شمال آففو بینسازمان عشده توسط های ثبتتعداد اعدام

شده در منطقه از سال . این کمترین میزان ثبترسید 2۰18در سال  مورد 5۰1 به 2۰17در سال  مورد 8۴7از  و

در پی  از کاهش پنجاه درصدی اجرای مجازات اعدام در ایران متاثر ویژهکاهش آمار اعدام به طور  16.بود 2۰1۰

 طبق اطالعات موجود در عراق بود. هاکاهش اعدام چنینبا مواد مخدر و هم اصالحات در قانون مبارزه ایاعمال پاره

اند که این خود، به معنی دست زدهمجازات اعدام به اجرای پنج کشور مصر، ایران، عراق، عربستان سعودی و یمن 

ای در کشوره یاعدامهیچ ، 2۰18. در سال در منطقه است مجازات اعدام مجریدرصدی کشورهای  5۰کاهش 

این کشورها در سال ؛ این در حالی است که همه بحرین، اردن، کویت، فلسطین و امارات متحده عربی به ثبت نرسید

 ند. به اجرا گذاشته بوداحکام اعدام را  2۰17

  

 منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاهنوز برخی از بزرگترین مجریان اعدام، یعنی ایران، عراق و عربستان سعودی در 

های درصد از کل اعدام 91است که  اعدام به ثبت رسیده ۴5۴کم دست ایران، عراق و عربستان سعودیدر  د؛هستن

 دهد. منطقه را تشکیل می

 

 117۰صدور دستکم شود. صعودی در صدور احکام اعدام مشاهده می یسیر کاهش اجرای مجازات اعدام،رغم علی

است که در آن تنها  2۰17نسبت به سال احکام اعدام در منطقه درصدی صدور  89حاکی از افزایش  اعدام، حکم

. شده اعدام را به خود اختصاص داد احکام تاییدشترین تعداد ی، ب2۰17چون سال مصر، هم بود. مورد ثبت شده 619

 717کم با دست 2۰18بود، در سال  مورد حکم اعدام در مصر به ثبت رسیده ۴۰2که تنها  2۰17نسبت به سال 

معتقد است  المللسازمان عفو بین درصد از احکام اعدام صادر شده در منطقه به مصر تعلق داشت. 61م اعدام، حک

 نبود. یآمار موثق هیچ قادر به تأییددر این زمینه اما  است، صدها حکم اعدام در ایران صادر شده 2۰18در سال 

 
                                                      

 ثبت کرده است. خاورمیانه و شمال آفریقا اعدام را در منطقه فقره  378الملل عفو بینسازمان ، 2۰1۰در سال   16



1۴ 

 

 بحرین
ه، احکام اعدام سید علوی حسین العلوی، فدحل سید عباس حمد بن عیسی آل خلیفاین کشور، بحرین، پادشاه در 

حسن رضی، محمد عبدالحسن احمد المتغوی و مبارک عادل مبارک مهنا را به حبس ابد تخفیف داد. این چهار مرد 

تالش برای ترور فرمانده کل نیروی دفاع بحرین و دیگر اقدامات  ،تشکیل یک سازمان تروریستی» اتهامبه 

که پادشاه بحرین در ماه آوریل دستور از این پیشچند روز ، احکام اعدام 17اعدام محکوم شده بودند.به « تروریستی

. در ماه دسامبر نیز حکم اعدام سید رضا شده بود تایید توسط دادگاه نظامی بحرین، تخفیف در مجازات را صادر کند

 اده شد. خلیل جعفر ابراهیمی توسط یک دادگاه تجدیدنظر به حبس ابد تخفیف د

 

بحرین حکم اعدام محمد رمضان عیسی علی حسین و حسین علی موسی خواهی فرجام، دادگاه 2۰18در اکتبر 

لغو و دادگاه عالی استیناف را موظف به  مرددو این حسین محمد را بر اساس شواهدی مبنی بر شکنجه شدن 

 18کرد. ها تحت یک هیئت قضایی جدیدبازبینی پرونده

 مصر
افزایش یافت؛ تعداد احکام  2۰18 سال در مورد ۴3به  2۰17در سال  مورد 35شده در مصر از های ثبتامتعداد اعد

الملل در این کشور بین عفوسازمان که تاکنون توسط  است باالترین آماری. این رسید 717آور صادره به عدد سرسام

 است.  دهشثبت 

 

ه ئهای کافی جهت اراالملل به دادهاما سازمان عفو بین بودند،اعدام  در انتظار 2۰18سال تا پایان در مصر  تنصدها 

مشمول تخفیف شد و اعدام  حکممورد  289 در حداقلدسترسی نداشته است.  ی از حداقل تعداد این افرادآمار موثق

    شد. تبرئه  یتوسط دادگاه به کلمحکوم به اعدام،  یک

 

حکم  2۰۰۰حداقل  رهای عمومی و نظامی مصدادگاه، ولت بوده استرییس د عبدالفتاح السیسی که 2۰1۴از سال 

بر  غیرمنصفانه هایمحاکمهطی بوده و  های سیاسیبا خشونت . صدور این احکام اغلب در ارتباطاندکرده دراعدام صا

. صدور احکام اعدام برای صورت گرفته است پلیستحقیقات ناقص  شده تحت شکنجه و اخذ« اعترافات»اساس 

نظامی  هایمحاکمه غیرنظامیان در دادگاهرایج است.  بسیار های نظامی در مصرشهروندان غیرنظامی توسط دادگاه

از اعضای ارتش قضات و بازجوها،  از جملهها، ولین این دادگاهئمس غیرمنصفانه است چرا که از اساسدر مصر 

دادرسی عادالنه  معیارهاییا  حاکمیت قانون ودهند و در خصوص . این مسئولین به وزارت دفاع گزارش میهستند

های مرتبط با به ویژه پروندهـ ها الملل، در برخی پروندههای سازمان عفو بیناند. طبق یافتهتعلیمات الزم را ندیده

اند مرتکب جرمی که توانستهمحکومین نمی –« خشونت سیاسی»خشونت و  به ی از قبیل تروریسم، تحریکمیجرا

 19اند.جرم، در بازداشت پلیس بوده وقوعکه در زمان  شوند، چرابنسبت داده شده  اهبه آن

                                                      

 MDE)شناسه:  مانند.باقی می غیرمنصفانهچنان هم هاکمهمحادهد، با این حال چهار حکم اعدام را به حبس ابد تقلیل می، بحرین: پادشاهلملل، اعفو بینسازمان   17

11/8333/2018) 
محمد رمضان عیسی علی حسین و حسین علی موسی حسین بحرین: اطالعات تکمیلی: احکام اعدام معلق و دستور تجدید دادرسی صادر گردید: الملل، عفو بینسازمان   18

 (MDE 11/9347/2018 شناسه:) محمد

( 2۰18مارس  27)خبر،  قرار دارند الوقوعقریبمعرض اعدام  در زندانی پس از محاکمه نظامی و شکنجهمصر: دو  ،المللبینعفو سازمان   19
torture/-and-trial-military-after-execution-of-risk-imminent-at-defendants-two-www.amnesty.org/en/latest/news/2018/03/egypt 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/03/egypt-two-defendants-at-imminent-risk-of-execution-after-military-trial-and-torture/
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 که مسئولیت صدور رای نهایی و غیرقابل تجدید نظر را برعهده دارد، مصر ، دادگاه فرجام2۰18سپتامبر  2۴در 

 ساله معلم قرآن هشتاد عبدالحلیم گابریل، یک این افراد، از جمله .کردرا تایید  مصرید شهرون 2۰احکام اعدام 

-شناخته می« کشتار کرداسه» میان عموم تحت عنوانچه در افسر پلیس در جریان آن 13 قتلبه این افراد  2۰.بود

ایستگاه پلیس کرداسه در  به 2۰13در ماه اوت  ناگروهی از معترضای که طی آن بودند، واقعهه ود متهم شدش

را مجرم عبدالحلیم گابریل ، نامهشهادتدو با استناد به محاکمه، دادگاه ند. در جریان ه بودیورش برد ،استان جیزه

در این زمینه را گونه اظهارنظری  ره ها نسبت داده شده بود،به آنها نامهشهادت هرچند دو شاهدی کهشناخت، 

  تکذیب کردند.   

 

، حمله به نیروهای امنیتی و  2۰17گذاری مرگبار در کلیسا در سال بمبمورد سه  جرم به نفر 17در ماه اکتبر، 

در ماه سپتامبر، یک  21.به مرگ محکوم شدند جمعی، طی یک محاکمه دستهتوسط یک دادگاه نظامی در اسکندریه

                                                      

 (   12/9383/2018MDE)شناسه: مصر: تایید حکم اعدام مرد هشتادساله مصریالملل، عفو بین سازمان  2۰
( 2۰18اکتبر  11)خبر،  جمعی اعدام برای قربانیان بمبگذاری کلیسا عدالت را به ارمغان نخواهد آوردتهمصر: احکام دسالملل، عفو بین سازمان  21

-of-victims-for-justice-deliver-not-will-sentence-death-mass-sty.org/en/latest/news/2018/10/egypthttps://www.amne
bombings/-church 

 

 

 

 

 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/10/egypt-mass-death-sentence-will-not-deliver-justice-for-victims-of-church-bombings/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/10/egypt-mass-death-sentence-will-not-deliver-justice-for-victims-of-church-bombings/
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 در تحصن میدان الربا العداویه شرکت به دلیل نفر 739جمعی دستهمحاکمه  در جریاندادگاه کیفری در قاهره، 

 739تن داد. این  75( حکم به اعدام متفرق شد مهلک پلیس یروی قهریهبا ن 2۰13اوت  1۴)تحصنی که در 

، «تجمع غیرقانونی»ی همچون دیگر «جرائم»چنین هم هفت افسر پلیس و از جملهمرد،  17به اتهام کشتار  معترض

 .شدندجمعی محاکمه به صورت دسته ،و مشارکت در خشونت« تحریک به نقض قانون»

 ایران
کمترین میزان اعدام در این بود که  مورد 253 المللشده در ایران توسط سازمان عفو بینثبت هایاعدامتعداد 

 5۰7) 2۰17در سال  هاشده اعدام کمتر از نیمی از آمار ثبتداد. این رقم که را نشان می 2۰1۰کشور از سال 

موقت اجرای احکام  علیقمواد مخدر و تاعمال تغییرات در قانون مبارزه با  ناشی ازعمدتاً در این کشور بود،  (مورد

 یمواد مخدر سقف میزان، ودب شده اصالح 2۰17که در نوامبر قانون . این بود م مرتبط با مواد مخدریاعدام برای جرا

د و به افرادی که به دلیل وشاد. این اصالحیه عطف به ماسبق میدشد افزایش که مشمول مجازات اعدام می را

جهت تخفیف مجازات درخواست بازبینی حکم  هددامکان می انداد مخدر به اعدام محکوم شدهمرتبط با مو میجرا

 خود را بدهند. 

 
مرد به جرم تجاوز به  22به جرم قتل،  زن، 5مرد و  155، نفر 16۰شده در ایران، اعدام ثبت مورد 253از مجموع 

ربایی و تجاوز، یک نفر به آدمبه جرم و قتل، سه نفر  رباییتجاوز و قتل، یک نفر به جرم آدمبه جرم ، سه نفر زنان

 اتهامنفر به  18، سرقت اتهامقاچاق مواد مخدر، یک نفر به اتهام نفر به  25، (قیام مسلحانه علیه حکومتبغی ) اتهام

 1۴، (دبودنه محکوم شد های سیاسیبا فعالیتدر ارتباط شش نفر  ها در ارتباط با سرقت ونفر از آن 12« )محاربه»

های محاکمه در پیها اعدام .بودند محکوم به اعدام شده نامعلوم اتهاماتپنج نفر با  و« االرضافساد فی» اتهامنفر به 

قانون مجازات اسالمی . انظار عمومی به اجرا گذاشته شد ها درورد از آنم 13کم دست و گرفتندانجام  غیرمنصفانه

شیوه در سال  اینشناخت، با این وجود، استفاده از میبرای اعدام به رسمیت چنان سنگسار را به عنوان روشی هم
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 رضایتمندانهبرخی رفتارهای جنسی  .اجرا شدبا طناب دار های ثبت شده و تمام اعدام ثبت نشده است 2۰18

شمول م« االرضافساد فی»و « محاربه»، «سب النبی» مبهم چون تعاریفمی با یچنین جراهمو گرایانه همجنس

 شدند. مجازات اعدام

 

 در پی یک محاکمهدر ماه ژوئن اعدام شد. او که  بود ، یکی از کسانیگنابادیاویش دراعضای اقلیت از  ،محمد ثالث

. تنها ، محکوم شده بود2۰18فوریه سال  اعتراضات جریانپلیس در  مامورقتل سه  اتهام به غیرمنصفانه، به شدت

 بخشی از .ده بودشاخذ  اجبار از ویتحت شکنجه به  ویبود که به گفته « یتااعتراف» علیه محمد ثالث مدرک

 چندین هفته ،در حالی که با سر باندپیچی شده و صورت و گردن زخمی روی تخت بیمارستان بوداو  «اتاعتراف»

وکیل ه ب نیافت که در هیچ یک از مراحل دادرسی اجازه او. پخش شد ایران صدا و سیمای وی از قبل از محاکمه

  باشد. خود دسترسی داشته منتخب و مستقل

 

 اتنیکی اقلیتمتعلق به از زندانیان ، که به اتهام محاربه اعدام شدند، زانیار مرادی و لقمان مرادی افرادیدو تن از 

. شدبه دار آویخته  (قیام مسلحانه علیه حکومت)« بغی» اتهامبه  فرد دیگری بود که پناهیرامین حسین. کرد بودند

 ها پسآناعدام شدند. در ماه سپتامبر هر شدر زندان رجایی غیرمنصفانهبه شدت  هاییمحاکمه به دنبالهر سه تن 

که تحت شکنجه  نده بودکرد اعالممحروم بودند و  وکالی خوداز دسترسی به ، بازداشتدستگیری و در دوران از 

 . بودند هشد« اعتراف»مجبور به 
 

صدور حکم مبنی بر  الملل گزارشیعفو بین ماند.باقی مجازات اعدام مشمول  چنانزنای محصنه هم ،قوانین ایران در

اما مستقال  ددریافت کر« زنای محصنه» به اتهامزهرا درخشانی و گلستان جنکانلو به  هایبه نام دو زنسنگسار برای 

   .قادر به تایید این گزارش نبود

 

افراد را از  گروهیشدند،  دایردر ماه اوت  اقتصادی فسادم مرتبط با یدگی به جراای که جهت رسیای ویژههدادگاه

های درازمدت به اعدام، حبساند نام برده« گر اقتصادیاخالل»و « اقتصادیمفسد »ها تحت عنوان از آنکه مقامات 

اسماعیل  ظلومیان و محمدوحید م شدند.اعدام  2۰18 سال دراین افراد  سه نفر از کم. دستو شالق محکوم کردند

اعدام  دسامبرماه در ماه نوامبر و حمیدرضا باقری درمنی در بودند به اخالل در بازار ارز و طال  که متهم قاسمی

در جریان  محکومان .دندشاعدام « االرضافساد فی» یاتهامتحت عنوان بودند که  نفری 1۴جزء  این افراد. شدند

 1۰و تنها  ه، حق درخواست تجدیدنظر در احکام حبس را نداشتهتیاری محروم بوددادرسی از دسترسی به وکیل اخ

 تا در خصوص حکم اعدام تقاضای تجدیدنظر نمایند.  ندروز فرصت داشت

 

، شامل دو زن نفر. هفت پیدا کرددر ایران افزایش  داشتند، سن سال 18اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر 

علی کاظمی، امیرحسین پورجعفر، ابوالفضل چزانی شراهی، امید رستمی  ،ه مفیدی و پنج مردزینب سکاوند و محبوب

که در زمان وقوع جرم  دیگر تن 85کم دست 2۰18تا پایان سال . ، در همین رابطه اعدام شدندو ابوالفضل نادری

در ایران کننده نگران الگوییرد نسبت به پیشب الملل. سازمان عفو بینباقی ماندنداعدام صف  در سال بودند 18زیر 

محکومان برای نجات جان برای کاهش احتمال اقدامات دیپلماتیک و عمومی  در آن مقاماتکه است  هشدار داده

  رسانند.اش میبه اطالع زندانی و خانوادهرا با فاصله کمی از اجرا  اعدامی نوجوان، برنامه
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تعیین  22به دار آویخته شد. بوشهر استان ری دژانویه در زندان 3۰ روز یابیرحمانهساله، در شرایط  22علی کاظمی، 

وکیل وی صورت گرفت، حال آن که طبق قوانین ایران  سانی بهرزمان و اجرای حکم اعدام علی کاظمی بدون اطالع

. نده بودی ابالغ کرداطالعاتی نادرست به خانواده علی کاظم ،در مورد تاریخ اعدام زندان مسئولیناین امر الزامی بود. 

اما بعدتر  که اعدام اجرا نشده است ه بودندو اطمینان داد هبا خانواده وی تماس گرفت ام ژانویهدر صبح سیها آن

با  یک مرد، به قتل علی کاظمی که فرزندشان اعدام شده است. تماس گرفتند و گفتند خانواده ناگهان باهمان روز 

 سال داشت.  15تنها او در زمان وقوع جرم ود؛ ب شدهمحکوم  2۰11در مارس  درگیریر جریان یک چاقو د ضربات

 

اشند ب قمری داشته نه سال ی که بیش ازسال و دختران 15 بیش از انی کهطبق قانون مجازات اسالمی در ایران، پسر

اما  .شوند اعدام مجازات مشمولچون افراد بزرگسال همتوانند می جرایم موجب حددر صورت محکومیت به قتل و 

شده یا حرمت آن را ماهیت جرم انجاممتهم  دهد تشخیص این اختیار را دارد که چنانچه ، قاضیقانونبر اساس این 

ماه د. در کنجایگزین  ترسبکمجازات اعدام را با مجازاتی  ،داردشبهه وجود  اوو یا در رشد و کمال عقل  ردهدرک نک

« به مراتب بیش از هر کشور دیگری»از این واقعیت که ایران  سازمان ملل،فوریه، کمیساریای عالی حقوق بشر 

سال  18افرادی که در زمان وقوع جرم زیر برای کاربرد مجازات اعدام  مطلقالمللی در خصوص منع قوانین بین

  . کرد عمیق  اظهار تأسف ،کندرا نقض می دارند

 

 مطلقدر خصوص منع  توسط ایران المللیقوانین بین فاحش قضندیگری از  نهنمو ،پرونده ابوالفضل چزانی شراهی

ژوئن در زندان قم اعدام شد.  27ساله، در سحرگاه  19ابوالفضل چزانی شراهی،  23.استمجازات اعدام برای کودکان 

ن یک چاقو در جریاضربات به اتهام قتل یک مرد با ، شعبه اول دادگاه کیفری استان قم، با رأی 2۰1۴او در سپتامبر 

دادگاه به  .داشت سن سال 1۴ او در زمان وقوع جرم تنها. بود شدهبه اعدام محکوم  ،2۰13دسامبر  26درگیری در 

 ابوالفضل بود بیشتر اعالم شدهات در آن بدون توضیح استناد کرد که سازمان پزشکی قانونی کشورکارشناس نظر 

دیوان عالی  2۴این رأی در شعبه  .ده استبو داربرخور کافی «رشد عقلی» از ساگلی 1۴شراهی در سن  چزانی

  د. شتأیید  2۰1۴کشور در نوامبر 

 

با این ، است، مبنی بر تایید حکم اعدام بود الملل قرار گرفتهکه مورد بررسی سازمان عفو بینر، رأی دیوان عالی کشو

و ابراز نگرانی کرده ارائه کم اعدام لغو ححقوقی خود را مبنی بر در دیوان عالی کشور، نظر  دادستاننماینده  وجود

 ی کودکرا مورد بررسی قرار داده فاقد یک متخصص روانشناس این نوجوان رشد عقلیکه  که کمیسیون پزشکیبود 

 . ابوالفضل چزانی شراهی متعاقباً اندیک سال بعد از زمان وقوع جرم صورت پذیرفته ها،چنین آزمایشو هم است بوده

. رأی شدرد  2۰15دیوان عالی کشور در اکتبر  33این درخواست توسط شعبه  .رسی کرداعاده داددرخواست 

شده توسط وکیل جدی مطرح هاینگرانیای به گونه اشارههیچدر آن و  ردکمکتوب دادگاه از سه خط تجاوز نمی

نشده  رشد عقلیابی فرآیند ارزی معیوبو ماهیت  اوپایین در خصوص سن  دادستانیابوالفضل چزانی شراهی و دفتر 

 بود. 

 

 

                                                      

( 2۰18ژانویه  3۰)خبر، کنند مقامات، مردی را در شرایطی به شدت ظالمانه اعدام می ایران: ، المللسازمان عفو بین  22

circumstances/-cruel-exceptionally-in-man-execute-authorities-https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/01/iran 
 MDE. )شناسه: ها، مجلس شورای اسالمی و پزشکان در نقض حقوق کودکان استیک نوجوان، حاکی از همدستی دادگاه  ایران: اعدام ،المللسازمان عفو بین 23

13/8696/2018 ) 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/01/iran-authorities-execute-man-in-exceptionally-cruel-circumstances/
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 زینب سکانوند: کودک در زمان وقوع جرم و اعدام بعد از محاکمه ناعادالنه

 

 

 

  

 زینب سکانوند 

قربانی خشونت جنسی و او پیش از اعدام بارها اعالم کرده بود که  اعدام شد. 2۰18 در اکتبرزینب سکانوند 

دادگاهی کیفری در استان آذربایجان  توسط کمه ناعادالنهمحاطی یک  2۰1۴ر او در اکتب شده بود.خانگی 

  .به قصاص محکوم شدبه اتهام قتل همسرش  غربی

 نگه آگاهیبازداشتگاه روز در  2۰سالگی بازداشت و به مدت  17در سن  2۰12سکانوند در فوریه  بزین

تا به قتل  دادندقرار  مورد شکنجه او را ضرب و شتممرد با داشته شد، جایی که به گفته خود ماموران 

کالمی و  آزار ها ماهتحمل بعد از  کرد که« اعتراف»کند. زینب سکانوند در آن زمان « اعتراف» همسرش

در آخرین  بعدتر اما. او با چاقو به وی حمله کرده است، از جانب همسر خودفیزیکی و رد درخواست طالق 

 کرد خود را تکذیب« اعتراف»، پیدا کردی دسترسی وکیل تسخیر، وقتی برای اولین بار به جلسه دادگاهش

قتل شده آن  به او تجاوز کرده بود، مرتکب بار شوهرش، که به گفته او چندین و به قاضی گفت که برادر

 شوهرش به او وعده داده بوده که اگر مسئولیت قتل را به عهده گیرد، به قاضی گفت که برادر زینباست. 

در ازای دریافت دیه، ، اولیای دم، این اختیار را دارند که انون مجازات اسالمیقرا خواهد بخشید )طبق  او

  . متهم را عفو کنند(

بدون  که قبلی وی« اعترافات»سرباز زد و در عوض، با استناد به   دادگاه از بررسی اظهارات زینب سکانوند

سال  18کمتر از  ن وقوع جرمکرد. اگرچه او در زما، حکم اعدام را صادر ش ادا شده بودندحضور وکیل

محکومیت نوجوانان و اطفال را اعمال نکرد.  مجازات اسالمی در ارتباط با قوانین قانونداشت، دادگاه حتی 

که تشخیص دهند که نوجوان ماهیت جرم یا عواقب آن را درک درصورتی ،قضات ،قانوناین  91ماده طبق 

اختیار ، وی جای شک و شبهه داشته است« ل عقلیو کمارشد »که در زمان وقوع جرم نکرده یا این

 .دارندرا با مجازاتی دیگر  جایگزینی مجازات اعدام

سالگی به قصد ازدواج با حسین سرمدی که  15در سن بود. او  سنتیای فقیر و زینب سکانوند از خانواده

ممکن راه حسین سرمدی را تنها چهار سال از او بزرگتر بود، از خانه فرار کرد. به گفته خودش، او ازدواج با 

با این حال زمان زیادی از ازدواج این دو نگذشته بود که به گفته  .دیدیک زندگی بهتر مینیل به برای 

او چندین بار از حسین  زینب همسرش آزار و اذیت کالمی و جسمی و ضرب و شتم وی را آغاز کرد.

به  همسرش، و اذیت رخشونت و آزااز . او بارها با مخالفت وی مواجه شد سرمدی تقاضای طالق کرد، اما

اش چنین سعی کرد نزد خانوادهاو هم. گاه به شکایات او وقعی ننهاداما پلیس هیچ ،ردبکالنتری شکایت 

   .کرده بودند طرد او رابعد از فرار از خانه  بازگردد اما والدینش 
 

 

 



2۰ 

 

  عراق
مورد ثبت شده در سال  125در مقایسه با  2۰18ت شده در سال مورد ثب 52کم با دست عراق،در  هاتعداد اعدام

طقه کردستان عراق و در من ها توسط دولت مرکزی عراق اجرا شدند تمام اعدام. یافتدرصد کاهش  58 ،2۰17

اعالم کرد که وی  نوبتجمهور وقت عراق در چندین ای فؤاد معصوم رئیسرسانه دفتر .اعدامی صورت نگرفت

 ها را تأیید کرده است. احکام اعدام صادره توسط دادگاه از« ایدسته»

 

-اعدام. شدمیاجرا  بیش از ده نفر به صورت همزمانگاها  اعدام ،های دادرسی منصفانهضمانترغم نقض فاحش علی

گروه که عمدتا  های تروریستیاسخ به خشم عمومی نسبت به خشونتو در پ جویانه داشتنداهیت تالفیمگاهی  ها

عنوان مثال، پیرو . بهدندشگرفت، اجرا میبرعهده می را هامسئولیت آن سلح موسوم به دولت اسالمی )داعش(م

، نخست بودند هشده ربود توسط جنگجویان داعش که نیروهای امنیتی عراق تعدادی از اعضای فراقضاییهای اعدام

شد. وزارت دادگستری متعاقباً « تروریست»ومین محکفوری  اعدامخواستار ئن، ژو 28در  ،حیدر العبادی ،وزیر وقت

 اند. نفر اعدام شده 13اعالم کرد که 

 

مورد در  271کم به دست 2۰17مورد در سال  52در این کشور بیش از چهار برابر و از  صادره اعدامتعداد احکام 

بود. در پی این  اعشدولت عراق و گروه د افزایش یافت. دلیل عمده این افزایش، درگیری میان 2۰18سال 

دستگیر و همکاری با این گروه قرار داشتند،  که در مظان اتهام را مقامات عراقی بسیاری از افرادی هادرگیری

عمده این افراد به دلیل جرائم مرتبط با اعمال  ،ربایی و جرائم مرتبط با مواد مخدرمحاکمه کردند. در کنار قتل، آدم

-به اتهام عضویت در داعش محکوم به اعدام نیز ، اتباع خارجی از ، به ویژهدادی زنتعشدند. تروریستی محکوم می

 .داشتدر مظان اتهام تعلق به این گروه قرار ؛ غالبا همسر یا یکی از بستگان مذکر این زنان دندش

 کویت
مجازات دوباره با اجرای این  2۰18بود، در سال  ، طی سال گذشته اجرای اعدام را از سر گرفتهکویتدر حالی که 

 حکم 3۴طی این سال الملل قرار داد، طبق اطالعاتی که دولت کویت در اختیار سازمان عفو بین وقفه مواجه شد.

عفو مورد مشمول تخفیف مجازات، دو مورد مشمول عفو و سه نفر تبرئه شدند.  1۴ که از این تعداد، اعدام صادر شد

 است. ربایی و جرائم مرتبط با مواد مخدر را ثبت کردهمالملل صدور حکم اعدام برای قتل، آدبین

 لیبی
نفر از حامیان  ۴5رچند در ماه اوت یک دادگاه تجدیدنظر . هصورت نگرفت 2۰18در سال  لیبی، هیچ اعدامی در

های ضددولتی در در جریان شورش ،طرابلسپایتخت این کشور  به اتهام کشتار در رهبر پیشین، معمر القذافی را

« ملل متحد در لیبی سازمان پشتیبانی هیات»به اعدام با جوخه آتش )تیرباران( محکوم کرد. دفتر  2۰11 لسا

(UNSMIL)  های دستگاه قضایی لیبی برای رسیدگی به تالش با اذعان بهو با تأکید بر مخالفت کامل با مجازات اعدام

    2۴جمعی اعدام اظهار نگرانی کرد.دسته احکامنسبت به صدور ، 2۰11 صورت گرفته در جریان اعتراضات جنایات 

 مراکش و صحرای غربی
حکم اعدام را در  1۰ها ، هیچ اعدامی در مراکش و صحرای غربی گزارش نشده است، اگرچه دادگاه1993از سال 

ازات اعدام تن محکوم به مج 93، 2۰18ایان سال پالملل، تا های سازمان عفو بیناند. طبق یافتهاین مدت صادر کرده

                                                      

. 2۰18اوت  16، لیبیا هیرلد، 2۰11سال  اعتراضاتنفر از حامیان رژیم قذافی در کشتار معترضان  ۴5مان ملل متحد از صدور حکم اعدام برای زسا« نگرانی»  2۴
-2011-of-killers-qaddafi-pro-45-on-passed-sentences-death-by-concerned-https://www.libyaherald.com/2018/08/17/un
  protestors/-supporting-revolution 

https://www.libyaherald.com/2018/08/17/un-concerned-by-death-sentences-passed-on-45-pro-qaddafi-killers-of-2011-revolution-supporting-protestors/
https://www.libyaherald.com/2018/08/17/un-concerned-by-death-sentences-passed-on-45-pro-qaddafi-killers-of-2011-revolution-supporting-protestors/
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 شدند. مقامات مشمول عفو پنج نفر که از این تعدادبودند 

 عمان
بار بود که در این کشور از این این اولین  2۰15اعدام صادر کرد. از سال  حکمحداقل چهار  ،2۰18در سال عمان 

چنان برخی همکه ژانویه یک قانون مجازات جدید صادر شد  1۴اجرا نشد. در  هیچ اعدامید؛ شمجازات استفاده می

   25.کردمیمجازات اعدام  م را مشمولاز جرای

 قطر
و  نکردهصادر  هیچ حکم اعدامی 2۰18که این کشور در سال  اعالم کرد المللبه سازمان عفو بین دولت قطر

رد هرچند، یک خبرگزاری تونسی در گزارشی از صدور حکم اعدام برای یک ماست.  را اجرا نکردهاعدامی  گونههیچ

      26در ماه مارس خبر داد. ،تونسی به نام فخری االندلسی در قطر

 فلسطین
 13. نگرفتفلسطین صورت  دولت توسط هیچ اعدامی 2۰15از سال  برای اولین بار الملل،طبق آمار سازمان عفو بین

غیاب افراد صورت  اکمه درمحسه مورد در های تحت نظارت حماس در نوار غزه صادر شد که حکم اعدام در دادگاه

اعدام )پنج نفر با طناب دار به  «همکاری با اسرائیل»جرم  را به نفرها در نوار غزه شش . در ماه دسامبر، دادگاهگرفت

  بودند.یلی ئاسراتن  فلسطینی و یکتن از این افراد محکوم کردند؛ پنج  و یک تن با جوخه آتش(

 عربستان سعودی
ثبت  عربستان سعودیدر را مرد(  1۴7اعدام )شامل دو زن و مورد  1۴9، 2۰18ل در سا المللسازمان عفو بین

بوتی )یک یاند: برمه )یک نفر(، جاتباع خارجی بوده سایرین ازو  عربستانتن اهل  71است. از میان این افراد، کرده

(، چاد )سه نفر(، اردن نفردو (، لبنان )نفر)یک نفر(، سودان )یک نفر(، هند )یک نفر(، اندونزی ) دو  نفر(، سومالی

 33)سه نفر(، اتیوپی )چهار نفر(، نیجریه )پنج نفر(، یمن )پنج نفر(، سوریه )شش نفر(، مصر )هفت نفر(، پاکستان )

فقره  6۰اتهام قتل،  دلیل ها بهفقره از اعدام 85است.  نامشخص باقی ماندهشان نفر(، به عالوه سه نفر دیگر که ملیت

ربایی و شکنجه، آدم به جرم سرقت مسلحانه، یک فقرهاتهام رائم مرتبط با مواد مخدر، یک فقره به جدر ارتباط با 

المللی استانداردهای بین عموماً  مقامات. انداجرا شده به اتهام تجاوز فقره و یک اعمال تروریستیبه اتهام قره فیک 

ها اغلب به طرز مخفیانه مورد . این پروندهدرا نقض کردناز حقوق متهمین  صیانتدر خصوص دادرسی عادالنه و 

و همچنین  حقوقی یا نماینده گونه مشاورهبدون هیچبه صورت اختصاری و  ،و جلسات دادگاه رسیدگی قرار گرفته

اعدام مرتبًا با  احکام. برگزار شدند بدون ارائه خدمات ترجمه به اتباع خارجی در مراحل مختلف بازداشت و محاکمه

  27.بودکه به گفته ایشان تحت شکنجه اخذ شده  شدمیمتهمین صادر « اعترافات»استناد به 

 

دادند یا پس از اجرای حکم الوقوع محکومان قرار نمیها را در جریان اعدام قریببه طور معمول خانواده مقامات

کارگر یک  ،تی ترسیالواتیتوعربستان سعودی، . در ماه اکتبر، دندزمیها سرباز از اطالع فوری به خانواده ،اعدام

 28مقامات اندونزی اعدام کرد.و بدون در جریان گذاشتن  اشخانواده قبلی را بدون اطالع مهاجر اندونزیایی خانگی

                                                      

 /125975https://timesofoman.com/article. 2۰18ژانویه  1۴، تایمز آو عمان، «قانون مجازات عمان با معرفی مجازات جدید برای جرائم به روز شد»  25
. 2۰18آوریل  6روزنامه تونس گازت، « فخری االندلسی در قطر به اعدام محکوم شد... خانواده وی خواستار دخالت فوری مقامات تونسی شدند کیروان:»  26
-to-authorities-tunisian-on-calls-family-his-qatar-in-death-to-sentenced-landolsi-fakhri-https://tunisianewsgazette.com/kairouan

urgently/-intervene 
عربستان سعودی: الملل، (؛ سازمان عفو بین  23/9381/2018MDE)شناسه:الوقوع قریبمرد اهل سعودی در معرض اعدام  12عربستان سعودی: الملل، سازمان عفو بین 27

 (MDE 23/9439/2018)شناسه: فعاالن سعودی با حکم اعدام مواجهند 
.  2۰18نوامبر  1نیویورک تایمز، « عربستان سعودی اندونزی به اعدام خدمتکار اندونزیایی توسطاعتراض » 28

arabia.html-saudi-executed-maid-www.nytimes.com/2018/11/01/world/asia/indonesia 

https://timesofoman.com/article/125975
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مقامات دادستانی های مکرر درخواستمقامات سعودی اعدام را به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفین به کار بردند. 

آزادی  وق خود در زمینهآمیز از حقاستفاده صلح به خاطر که ن و علمای مذهبی شیعهبرای اعدام فعاالاین کشور 

سرشناس، سلمان  روحانی 29اند، گواهی بر این رویه است.اجتماعات مورد اتهام قرار گرفتهو  هاانجمنبیان و عقیده، 

ن عمومی خواستار اعدام وی به دادستاپس از آن که   ،به طور خودسرانه بازداشت شد 2۰17العودة که در سپتامبر 

در  ،بیانات وی در خصوص اصالحات دولت و تغییر رژیم درکشورهای عربی شد المسلمین واتهام ارتباط با اخوان

 برایبه اتهام شرکت در اعتراضات  ، نیزمجازات اعدام قرار گرفت. پنج فعال شیعی، از جمله إسراء الغمغامخطر 

 به مجازات اعدام محکوم شدند.  ،نشین استان شرقیشیعهعمدتًا  ۀاصالحات و حقوق بیشتر در منطق

 

کرد. طبق تنفیذ  نوجوان ی را در خصوص محکومانقانون سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، ،در ماه اوت، پادشاه سعودی

زیری در خصوص جرایم تع سال( 18نوجوانان )افراد زیر توانند علیه ، حداکثر مجازاتی که قضات میناین قانو

محکوم  انمجازات اعدام را برای نوجواناما صدور این قانون . استده سال حبس  صادر کنند، مشمول مجازات اعدام

است  المللی حقوق بشرمعیارهای بین ناقضاین قانون  به این ترتیب، داند.منتفی نمی قصاصو  حدموجب م یجرا به

تا  کند.اند را منع میسال داشته 18جرم زیر  ارتکابه در زمان که صراحتاً استفاده از مجازات اعدام برای افرادی ک

 انتظار اعدام بودند.   درعربستان سعودی  درمحکوم نوجوان حداقل چهار  2۰18پایان سال 

 

 ،فوریه، دیوان عالی ماه . درقرار داشتندالوقوع قریب خطر اعدامدر  عربستانمرد اهل  دوازده، 2۰18پایان سال در 

، محمد عطیه، عباس الحسن، محمد العاشور، طالب الحربی، حسین الحمیدی، حسین یرم سالم االماعدا حکم

این افراد  کلیه 3۰ورد تأیید قرار داد.را م العبود، طاهر الحربی، علی العاشور، یوسف الحربی، علی المهنا و عباس العباد

. در ودندب هبه اعدام محکوم شد یرمنصفانهغ به شدتجمعی دسته محاکمهبه اتهام جاسوسی برای ایران و طی یک 

به ریاست  های این افراد از دادگاه ویژه کیفریالملل اطالعاتی مبنی بر انتقال پروندهماه نوامبر، سازمان عفو بین

این احتمال  دهد.که مستقیماً به پادشاه گزارش می پیگرد قضاییاجد قدرت وسازمانی  ،امنیت کشور دریافت کرد

تواند در هر که می ی مخفیفرآیند اعدام شوند، م از سوی پادشاهاحکاتن به محض تأیید  12این  که وجود دارد

  .زمانی رخ دهد
 

  

                                                      

 ( 23/9141/2018MDEن است )شناسه: و روحانیو مذهبی العموم خواستار مجازات اعدام برای فعاالنعربستان سعودی: مدعیالملل، سازمان عفو بین  29

 (  23/9381/2018MDEالوقوع )شناسه:مرد اهل سعودی در معرض اعدام قریب 12عربستان سعودی: الملل، سازمان عفو بین  3۰ 
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الملل جنبشی جهانی در راه عفو بین

 حقوق بشر است. 

یک فرد مساله همه در حق  عدالتیبی
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 مجازات اعدام گزارش جهانی 
 2018  سال 
 

زنند یک اقلیت رو به کاهش را تشکیل می اعدامدست به کشورهایی که دهد که الملل نشان میبینعفو سازمان تحقیقات 
ترین رقم ثبت شده این پائین کاهش یافت و ۲۰۱7درصد نسبت به سال  3۰ ،۲۰۱8ها در سال داد اعدامدهند. تعمی

ایران، اعدام برخی از بزرگترین مجریان  توسط هااعدام کاهشمتاثر از  روند. این آیدظرف ده سال گذشته به شمار می
در بالروس، ژاپن، سنگاپور، سودان جنوبی، تایلند و آمریکا  هااز سرگیری یا افزایش اعدامعراق، پاکستان و سومالی است. 

را در جمع کشورهای با  این کشور ،توسط ویتنامآمار رسمی سابقه انتشار کمبر تحوالت مثبت تا حدودی سایه انداخت. 
 م قرار داد.باالترین آمار اعدا

دستوری مبنی بر تعلیق مجازات اعدام در گامبیا و و اعالم  بورکینا فاسو لغو مجازات اعدام در ،از دیگر تحوالت مثبت
اجرای احکام مالزی نیز  بود.المللی حقوق مدنی و سیاسی ور به دومین پروتکل اختیاری میثاق بینپیوستن کشور مزب

 داد.اعالم کرد که قوانین مربوط به مجازات اعدام را مورد اصالح قرار خواهد اعدام را به حالت تعلیق در آورد و 

به زبان است که  ۲۰۱8طی سال  اعدام مجازاتدرباره الملل بین عفو ساالنه سازمان ای از گزارشخالصه متن حاضر
. این خالصه عالوه بر ارائه نمایی کلی از روندهای جهانی، آمار و اطالعات مربوط به مجازات است شدهانگلیسی منتشر 

 کند.آفریقا را بررسی میاعدام در منطقه خاورمیانه و شمال 

ون استثنا مخالف است، صرف نظر از اینکه متهم چه کسی است، الملل با مجازات مرگ در همه موارد و بدعفو بینسازمان 
  شود.طبیعت و شرایط وقوع جرم چه بوده، فرد بیگناه است یا گناهکار و یا از چه روشی برای اعدام استفاده می
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