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 کند  متوقف را  تجاوز  به محکوم مرد  اعدام  برنامه باید یهئقضا قوه
 

  به  کودکیک    به  تجاوز  جرم  به  که  را  مردی  اعدام  برنامه  فورا  خواستان  ایر   یهئقضا  قوه  رئیس  از  با انتشار یک بیانیه  المللبین   عفوسازمان  

  البرز  استان  در  کرج  مرکزی  زندان  در  انفرادی  سلول  به  گذشته  روز  ،ساله   30  ،دارهجب  صالحی  فرهاد.  کند  متوقف  ،است   شده  محکوم  مرگ

 .شود   اعدام فرودین  24سه شنبه  روز    سحرگاه  است  قرار  و  شد  منتقل

 
 آوری کرد که  ، یادالمللی ممنوع استدر قوانین بینتجاوز    جرم برای  استفاده از مجازات اعدام  این امر که    تاکید برضمن    سازمان  این

 نیست.   جرم  ه وقوعبدرستی    پاسخ  چ گاهینوع مجازات است و هترین  غیرانسانی ترین و  رحمانه مجازات اعدام بی 

 
  دیوان  در  همچنان  ویعاده دادرسی  ا   درخواستکه    اندکرده   ریزی  برنامه  را  دارجبه   صالحی  فرهاد  اعدام  حکمجرای  حالی ا در    ایران  مقامات

  دارجبه  صالحی  فرهاد  علیه  اعدام  مجازاتاز اعمال    است که  خواسته  مقامات  از  نیز  قربانی  کودک  پدر.  استست بررسی  د  در  کشور  عالی

   کنند.  ظررف نص

 

  چند  ه دادرسیاعاد  درخواست  که  دادند  اطالع  دارهجب  صالحی  فرهاد  وکیل  بهکشور    دیوان عالیمسئوالن  ،  1399ردین  فرو  22ر تاریخ  د

 ذیرفتند.  نپ  راکم  حتوقف اجرای    دستورصدور    ایبر  وکیل  درخواست  اما  شد  خواهد  بررسی  دیگر  هفته

 
  جملهجنایت، از  و    مجر آمار  از    جازات اعدامم  این باور که  اثبات  برای  مدرکی  هیچ،  ملل  سازمان  بشر  حقوق  عالی  کمیساریایگفته  به  

از ارتکاب جرم باز    ]راافراد  [  که  جازات،ت مدنه ش  و  ،است   مجازات  قطعیت  ،شواهد  أساس»بر  و    ندارد  وجود  دکنمی جلوگیری  ،  زتجاو

ساس بودن  ابیدر حالی که  اند  ه کرد  را مطرح  یگدبازدارن   موضوع  اعدام  خود ازام  متدو  استفاهجیه  برای تو  موارهه  ایران  مقامات «.داردمی

  معتبریرک  چ سند و مد، هیدانختلف جهان نشان داده یقی در نقاط مبالعات کشوری و تطمطاثبات شده است و همان طور که    ادعااین  

 جود ندارد.  زندان است و   مجازات  بیش ازاعدام    جازاتم  بازدارندگیتاثیر  موضوع که    این  بر  دال

 
  و  عدالت  به  جنسیهای  قربانیان خشونت  دسترسی  باید  ،اعدام  زاتجام  بهره  بادو  توسل  با  خشونت  چرخه  تداوم  جای  به  ایران  مقامات

را    نسینت جخشورتبط با  ت م یاشکا  و  کنندب  تصوی  جنسی  خشونت  مورد  در  وثرم  قوانین  ،ن منظوربدی  و  بخشند  بهبود  را  یجبرانقدامات  ا

  اشکالیر  سا  و  جنسی  تجاوز  مجازات   ر دهند.اقر  کیفریدادرسی    و    تحقیقات  مورد  منصفانه  دادرسیالمللی  بین   استانداردهای  با  مطابق

 قض حقوق بشر همراه شود.  نیدی از  جدموارد  تکاب  اربا  نباید    جنسی  خشونت

 
 که  کشورهایی  است  شدهمقرر  ،  یکی از کشورهای عضو آن استنیز  ، که ایران  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  6ماده    4بند  در  

، که  حقوق بشر سازمان مللمیته  ک  .دکنن  محدود  رایم«ج  ترین»سنگین به    را  آن  از  استفادهباید    کنندمی   استفاده  اعدام  مجازات  از  هنوز

شود و فقط  تفسیر و خوانده  باید به طور محدود  «  رایمج  ترین»سنگین   »عبارت  اعالم کرده است،  نظارت بر اجرای میثاق را بر عهده دارد

،  اندنشده . جرایمی که به طور مستقیم و عمدی منجر به مرگ  اندد شده ل عمجب قتکه مو  در نظر گرفته شودی  مربوط به جرایم سنگین

 شوند.« مجازات اعدام  مشمول  ،  6در چارچوب ماده    بایست،ی ، اما هرگز نمجدی دارندماهیت  ، اگرچه  مانند ]...[ جرایم جنسی

 

 دادرسی   اعاده   های درخواست   رد 

 

  پدر این کودکو به دنبال شکایت    96ر سال  د  ساله  10ودک  نسی یک کجآزار    در ارتباط با  1397  خرداد  20  در  دارجبه  صالحی  فرهاد

  حکم  این.  شد  محکوم  اعدام  به  لواط به عنف«»  اتهام  به  البرز  استان  یک  کیفری  دادگاه  1  شعبه  توسطو  ا  1397  اسفند  21  در  .شد  دستگیر

 .شد   تأیید  1398مرداد    19ر تاریخ  د  کشور  عالی  دیوان  31  شعبۀ  توسط  متعاقباً

 

https://news.un.org/en/story/2020/10/1075452
https://www.amnesty.org/en/documents/ACT50/015/2008/en/
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 کرد.  اظهار    را  «ایقاییلواط  »  اتهام  به  دارجبه   صالحی  فرهادات برای  حیصدور حکم سلب    اب  خود  تمخالف  رسما  کودک  پدر  ،1398ذر  در آ

 

  دارجبه   صالحی  فرهاد  جرمچرا    اینکه  مورد  در  مذهبیهای  ستدالل ا   و  فیکا  شواهد  جودوعدم    هبمربوط    لوایح  همراهر قربانی به  پد  یهاظهار

  سال  درکه    بودرخواست اعاده دادرسی  د  سهحداقل  موضوع    ،ندارد  مطابقت  ایران  اسالمی  مجازات  قانون  مطابق اط به عنف«لویف »تعربا  

 .دکر  رد  کتبی  لیدالئه  ارا  بدون  را  هادرخواست   مهه  کشور  عالی  دیوان  .به ثبت رسید  99و    98  های

 
به    درخواستاین    و در  کند  صادر  را  پرونده  این  جددبررسی م  دستور  کهت  س ا  هخواست  قضائیه  قوه  رئیس  از  دارجبه  صالحی  فرهاد  وکیل

  دارجبه  صالحی  فرهاد  جان  نجات  برای  حقوقی  اقداماتاز  که  کرده    اشاره  نیز  شیعه  بلندمرتبه  روحانی  چند  سوی  از  فقهی  اظهارنظرهای

 نداده است.    مثبت  خاسپ  به این درخواست ه  حظاین ل  تا  قضائیه  قوه  رئیس  اند.حمایت کرده 

 

خالف  »را    ئیصورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضادر   ،ایران  کیفری  دادرسی  آیین  قانون  477  ماده  طبق

با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه    تواندمی  تشخیص دهد،  «شرع بین

  د. سیدگی و رای قطعی صادر نمایقضائیه برای این امر تخصیص می یابد ر
 

ترین  و تحقیرآمیز  ترین، غیرانسانیترینحمانه ربیمجازات اعدام  .  در همه شرایط و بدون استثنا مخالف است  الملل با مجازات اعدامعفو بین 

 .  کندمی ا نقض  ر  است و حق حیات که در اعالمیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است  نوع مجازات

 


