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 الملل بیانیه عمومی عفو بین 

 MDE 13/5049/2021   شناسه:          2021نوامبر   26 –  1400 آذر 4

 
 کندمی برجسته را ایران در  قصاص نظام شقاوت شده، شکنجه جوان اعدام

  دیگر  بار  است،   بوده  کودک  آن  وقوع  زمان  در  وی  که  جرمی  برای  1400  آذر   3  در  ساله   25  عبدالعالیِ  آرمان  اعدام  که  کرداعالم    امروز  المللبین   عفو  سازمان

  مستمر   جامعه  در  را  خشونت  چرخه  ورزد،می   اقدام  حیات  حق  خودسرانه  سلب   به  کیفری  نظام  این.  است  کرده  برجسته  را   ایران  بر  حاکم  کیفری  نظام  شقاوت

 .  اندازدمی  مقتول  نزدیک  خویشاوندان  گردن  به  را  شده  تایید  و  صادر  حکومت  توسط  شانمرگ   مجازات  که  هاییانسان   کشتن  مسئولیت  بیمارگونه   و  کندمی

 

  ترین،رحمانه بی   و  حیات  حق  نقض  مجرم،  هایویژگی   و  شخصیت  و  گرفتهصورت   جرم  ماهیت  از  غفار  قصاص،  اعمال اصلاز جمله از طریق    ،مرگ   مجازات

  ( اند داشتهسال سن    18زیر  اند )یعنی  کودک بوده   جرم  وقوع  زمان  در   که   کسانی  مورد  در   وقتیبه ویژه    و  است  مجازاتنوع  ترین  تحقیرآمیز  و  ترینغیرانسانی 

 .شودمی  محسوب  المللیبین   قوانین  فاحش  نقض  شود،  اعمال

 

ناظمیتهک    ملل،  سازمان  ویژه  هایسازوکار   ملل،  سازمان  دبیرکل  دفتر  ملل،  سازمان  بشر  حقوق  عالی  کمیساریای  دفتر  از  المللبین   عفو بر مهای  عاهدات  ر 

  با را    خودوگوها و مکاتبات حقوق بشری  گفت  تریدر سطح باالتر و جدی   تا  خواهدمی  اروپا  اتحادیه  و  ملل  سازمان  عضو  کشورهای المللی در سازمان ملل،  بین

به یک    را  اند بوده   سال  18  زیر  سنین  در زمان وقوع جرم در  که  کسانی  ههم  برای  شده   صادر  اعدام  مجازات  که  بخواهند  هاآن   از  و  ادامه دهند  ایران  مقامات

که در زمان وقوع جرم    هر کسی  علیه  اعدام  مجازات  از  استفاده  تا  کنند  اصالح  را  1392  مصوب  اسالمی  مجازات  قانون  91  ماده   و  داده  مجازات جایگزین تخفیف

 .  شود  منع  کامل  طور  به  قضات  به  اختیاری   گونههیچ  دادن  بدون  و  شرایطی  هر  تحت  سن داشته  سال  18  زیر

 

 روند دادرسی ناعادالنه
 

  محکوم   اعدام  به   قتل  اتهام  بابت  ،شکنجه  تحت   شده   اخذ  «اعترافات»  به   با اتکا  و  ناعادالنه  به شدت  ایمحاکمه  در پی   1394دی ماه    در  بار  اولین  عبدالعالی  آرمان

  وی   دختر  دوست  جسد  .داشت  سال  هفدهدر آن زمان    عبدالعالی  آرمان  طرح شد.م  1393  سال  در  وی  دختر  دوستاین اتهام در ارتباط با ناپدید شدن    .شد

 .نشد  پیدا  هرگز

 

  از  جرم  ارتکاب  زمان  در  او  که  بوده  این  از  حاکی قتل  اجرای  یهنحو  که  کرد  عنوان  عبدالعالی  آرمان  علیه  صادره  حکم  در  تهرانیک    کیفری  دادگاه  چهارم  شعبه

  بود   ،1392  سال   مصوبۀ  اسالمی،  مجازات  قانون  91  ه ماد  اساس  بر  حکم  این  صدور.  است  اعدام  مجازات  مستحق  درنتیجه  و  بوده  برخوردار  «عقلی  کمال  و  رشد»

  دیگر   هایمجازات  با  را  اعدام  مجازات جرم،  ارتکاب  زمان  در  فرد  «عقلی  کمال  و  رشد»   مورد  در  تردید  و  شک  صورت  در  که  دهدمی   را  اختیار  این  قضات  به  که

واقف    »قبح عمل ارتکابی«  به  عبدالعالی  آرمان  بود  کرده  عنوان  که   استناد کرد  نوجوانان  و  اطفال  دادگاه  مشاور  یه یکنظر  به  همچنین دادگاه.  دنکن  جایگزین

 . کرد  تأیید  را  صادره  رای  کشور  عالی  دیوان  ،1395  ماه  تیر   در.  بوده است

 

  انفرادی   سلول  در  روز  76  مدت  به  دستگیری  از  پس  کهمبنی بر این  عبدالعالی  آرمان  شهادت  به  دیوان عالی کشور در رای کتبی خود  هم  و  بدوی  دادگاه  هم

  این  در  اتتحقیق  ی برای انجامدستورهیچ    وجود این  با  اما ،ند اشاره کردندک  «اعتراف»  جرم  ارتکاب  به  ه تاگرفت  قرار  شتم و  ضرب  مورد  دائماً  و نگهداری شده

استناد به    ملزم به رعایت آن است،که حکومت ایران    الملل عرفیحقوق بین طبق    .، معتبر و قابل استناد دانستند«صریح»  را  اقاریر وی  و  صادر نکردند  مورد

 رد افراد مظنون به شکنجه باشند.  ها مرتبط با پیگهای حقوقی ممنوع است جز در مواردی که این رویهاقاریر گرفته شده از طریق شکجه در رویه

 

  را   اعدام  حکم  اجرای  جهانی،  هایاعتراض   دنبال به  اما  کردند  منتقل  انفرادی  سلول  به  اعدام  حکم  اجرای  برای  را  عبدالعالی آرمان  قضایی  مقامات  ،1398آذر    در

آرمان عبدالعالی را به یک شعبه دیگر دادگاه کیفری یک استان    پرونده  ،ضمن تجویز اعاده دادرسی   کشور  عالی  دیوان  1398بهمن ماه    در.  انداختند  تعویق  به
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  پس   را  اشاولیه یه  نظر  نوجوانان  و  کودکان  دادگاه  مشاور  کهدر رای خود به این موضوع اشاره کرد که    کشور  عالی  دیوانتهران برای رسیدگی مجدد ارجاع نمود.  

، بدون دسترسی به پرونده و »بدون هیچگونه آشنایی با عبدالعالی  آرمان  با  بدون مصاحبه حضوری و مالقات قبلی   رایه  نظر  این  کهاعالم کرده است    و  هگرفت

 خصوصیات روحی، روانی و خانواده وی« داده است. 

 

  موضوع   این  بر  تربیش   این رسیدگی  تمرکز.  مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت  تهران  استان  یک  کیفری  دادگاه  پنجم  شعبهتوسط  متعاقبا    عبدالعالی  آرمان  یه پروند

  جایگزین   دیگر  مجازاتی  با  را  مجازات اعدام  بر این اساس  بشود  که  دارد  وجود  جرم  وقوع  زمان  در  عبدالعالی  آرمان  «عقلی  کمال  و  رشد»  هدربار  تردیدی  آیا  که  بود

سال پس از وقوع    7آرمان عبدالعالی    «عقلی  کمال  و  رشد»  اظهار نظر درباره   که  کرد  اعالم  تهران  استان  یک  کیفری  دادگاه  پنجم  شعبه  1399  ماه  مهر  رد  .کرد

بر این اساس، دادگاه مجددا    «.ی وارد شود که چنین امری در پرونده مشهود نیستااست مگر آنکه شبهه   کیفری  مسئولیتو »اصل بر    نیستجرم »معتبر«  

 .کرد  تأیید  را  رأی  این  کشور  عالی  دیوان  ،1399  بهمن ماه  درآرمان عبدالعالی را به اعدام محکوم کرد.  

 

دیگر از   برخی  و  قتلهای  پرونده   در  کهظامی  ، ندنکنمی  برجسته  را  ایران  در  کودکاننظام عدالت کیفری    معیوب  ماهیت  احکام صادره علیه آرمان عبدالعالی

الن در نظر  بزرگسا مسئولیت کیفری    را همانند  قمری   سال  9  باالی  دختران  و  قمری  سال  15  االیب  پسرانمسئولیت کیفری    ،گ رجازات ممشمول مجرایم  

   .داندمی   اعدام  ها را مستحقآن  بنابراینگیرد و  می

 

  این   قضات به  که   کندمی  برجسته  را  اسالمی  مجازات  قانون  91ه  مادنواقص بنیادین    همچنین  ،پس از اعاده دادرسی  آرمان عبدالعالی به اعدام  محکومیت مجدد

  و هرگز  اختیاری  چنینالملل، طبق حقوق بین.  کنند  صادر  اعدام  مجازات  اندداشته   سن  سال  18  زیر  جرم  وقوع  زمان  در  که  کسانی  برای  که  دهدمی   را  اختیار

  مجازات  قانون  91ه  مادبا اصالح    است که  خواسته  مجلس،  نمایندگان  جمله  از  ایران،  مقامات  از  بارها  المللبین   عفو.  شود  دادهبه قضات    نباید  شرایطی  هیچ  تحت

  به  اختیاری  مورد  این   در  و  منع کنند  اندداشته   سال  18  زیر  جرم  وقوع  زمان  در   که  کسانی  تمام  برایرا    اعدام  مجازات، استفاده از  1392  سال  مصوب  اسالمی

 .ندهند  قضات

 

  ادعاهایی  با  تواننمی و    ستقید و شرط ا بی   و  مطلق  اندبوده   کودک  جرم  وقوع  زمان  در  که  کسانی  علیه  اعدام  مجازات  از  استفاده  منوعیتم  المللی،بین   قوانین  تحت

 .درباره آن استثنا قائل شد  «جرم  قبح  اشراف به»  و  «عقلی  کمال  و  رشد»  مثل

 

  ، شان است و ملزم به رعایت  رسانده  تصویب  به  را  دو  هر  ایران  که  کودک،  حقوق  کنوانسیون  و  سیاسی  و  مدنی  حقوق  المللیبین   میثاق  در  مطلق  ممنوعیت  این

  الملل ینب  حقوق   قاعده آمره  یک  عنوان  به  همچنین  اندبوده   کودک  جرم  وقوع  زمان  در  که  کسانی  علیه  اعدام  مجازات  از  استفاده   منوعیتم.  است  تصریح شده

 .  است  شناخته   رسمیت  به  همه کشورهادر    االجراالزم ناپذیر و  تخلف نجاره  یک  عنوان  به  المللیجامعه بین از سوی    که  معنا  بدین  ،پذیرفته شده است   عرفی

 

 مخفیانه شرایط در اعداماجرای 
 

  که   است  حالی  در  این.  ندادند  را  اشخانواده   اب  او  دیدار  آخرین  ه اجاز   و  کردند  اعدام  وکیلش  و  خانواده  به  قبلی  اطالع  بدون  را   عبدالعالی  آرمانقضایی    مقامات

 کنند.  مطلعرا    محکوم  وکالی  اعدام،  از  قبل  ساعت  48باید    مقامات،  ایران   انینوقمطابق  

 

بدون ارائه    و  گرفت  تماس  عبدالعالی  آرمان  خانواده  آذر با  3بامداد    یک  ساعتالملل، یک مقام مسئول حدود  بر اساس اطالعات گردآوری شده توسط عفو بین

  فهرست در فرزندشان نام گفتند هاآن  بهمسئوالن زندان رسیدند   زندان به عبدالعالی  آرمان هخانواد  وقتی .ها باید سریع به زندان مراجعه کنندآن گفتح یتوض

 . کردند  اعدام  را  عبدالعالی  آرمان  مسئوالن  بعد  ساعت  چند  ،وجود   این  با.  نیست  شوند  اعدام  آذر  3  سحرگاه  در  است  قرار  که  زندانیانی

 

کسانی که در    اعدام  حکمن  ایرا مقامات  آن  در  که است  کنندهنگران رفتاری    الگویهماهنگ با یک    عبدالعالی آرمان  اعدام جریان  در  گرفته  صورت  کاریمخفی

  برای   اقدامات علنی و پشت صحنه  جاممکان اناتا    آورندمی   در  اجرا  یا به فاصله کوتاهی پس از ابالغ به  و  مخفیانه  صورت  به  را  اندزمان وقوع جرم کودک بوده 

  دستگیر  کودکیزمان    در  که  دیگر  جوان  یک  ،سنجری   سجاد  ایران  مقامات  ،1400  مرداد   11  ی مشابه دریک نمونه   در.  را کاهش دهند   انمحکوم   جان  نجات

 .کردند  اعدام  مخفیانه  شکل  به  ،اعدامنگه داشتن وی در صف  حدود یک دهه    به  نزدیک  از  بعد  را  بود  شده

 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/iran-secret-execution-of-young-man-arrested-at-15-a-cruel-assault-on-child-rights/
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 طوالنی مدت  روانی هشکنج
 

  المللیبین اعتراضات دنبال به بار هر و کرده ریزیبرنامه  را او اعدام بار هفت حداقل ایران  مقامات ،1400 آذر 3 در عبدالعالی آرمان اعدام حکم اجرای از پیش

  در   مقامات. شد  انجام  ،1400  آبان  30  تا  مهر  21  بین  ،هفته  ششحدود    از  کمتر  در آخر  بار  پنج.  انداختند  تعویق  به  را  آن  اجرای  ،های حقوق بشریکمپین  و

  .بازگرداندند  زندان عمومی بند به دوباره را او ،اجرا انداختن تعویق به از بعد و کردند منتقل انفرادی سلول به اعدام اجرای از قبل را عبدالعالی آرمان نوبت، هر

 اش داده شد. ، به آرمان عبدالعالی فرصت مالقات »آخر« با  خانواده مورد الملل، در چندین  بر اساس اطالعات عفو بین

 

مکرر    میرحو این واقعیت که این بی  »آخر« همراه بود  که در مواردی با خداحافظی   هاانتقال   و  نقل  این  از  یک  هر  از  ناشی  شدید  ترس  و  اضطراببا توجه به  

های پایانی  الملل معتقد است که زجر روانی شدید تحمیل شده به آرمان عبدالعالی در هفته عفو بین بوده است،    عبدالعالی  آرمان   عمدی و بخشی از روند مجازات

 جرم است و آمران و عامالن آن باید پاسخگو نگه داشته شوند.    المللیبین   قوانین  طبقشکنجه  شود.  شکنجه محسوب می   المللیبین   قوانین  طبقاش،  زندگی

   

  کیفری  عدالت  نظام  در  اساسی  یک دگرگونی  به  باید   ،برعکس .  شود  بیرعت  اعدام  اجرای احکام  ندرودرخواست سرعت بخشیدن به    عنوان  به  نباید   گیرینتیجه  این

  رظیمحکومانی ن  علیه  روانی  شکنجه  ساز و تداواماصلی زمینهعامل    قصاص یکقانون    که  نظر به اینکهبا    شود،  منجر  قصاصاصل    و بازنگری در تکیه به   ایران

 بوده است.    عبدالعالی  آرمان

 

 است  غیرانسانی  و رحمانهبی ناعادالنه، قصاصنظام  چرا
 

همان    هاند بشده   به اتهام قتل گناهکار شناخته  که   کسانیکه    دهدو حکم می  ای مبتنی بر انتقام متقابل استفلسفه  قصاص  ایران،جمهوری اسالمی    قوانین  طبق

تقاضا کرده    کشتن محکوم را  یا   که  کندمی  اعطا  مقتول  هخانواد  به  را  اختیار  این  قانون  .مرگ  یعنی  ،استپایان داده  زندگی قربانی  به  شوند که    محکوم  سرنوشتی

که به دستور    دیگر  انسان  یک  کشتن  روند  دررا    مقتول  ه خانواد  قصاصقانون    ،ترتیب  این  به.  بگذرند  کشتن محکوم  از  دیه  دریافت   ازای  در  یا  و  درآورنداجرا  و به  

  دهد،می   قرار  سنگدالنه  وضعیت  در  را  مقتول  نزدیک  خویشاوندانچنین شرایطی،    ظ فحبا  . نظام قضایی  کنددخیل می  ،نظام قضایی به مرگ محکوم شده

   .کاهدمی   باشد  قائل  هاانسان   حیات  حق  برای  باید  جامعه  که  ارزشی  از  زمان  گذر  در  و  کندمیها کمرنگ  های انسانی را در آن ویژگی

 

  لبس  هادادگاه قضات    ازو امکان    اختیار  اینبدین ترتیب،    و  کندهای قتل را الزامی می صدور مجازات مرگ در پرونده   ،قصاص قانون    حکم،  صدور  مرحلۀ  در

 را در تعیین مجازات در نظر بگیرند.   یروح  هایضربه   و  خشونت  سابقه ماننداحتمالی    مخففه  عوامل  و  مربوطه  شواهد  بتوانند  که  شودمی

 

  ، قصاص   اصل  طبق  که  حق دارد  مقتول  خانواده  ،نبه خصوصیج  . از لحاظداردخصوصی و عمومی    نبهج  دو  قتل  هایدر پرونده   مجازاتنظام    ایران،  قوانین  طبق

دستگاه    کند،  پوشیچشم   مرگ  مجازاتاعمال    از   مقتول  خانواده  اگرجنبه عمومی مجازات قتل به این معناست که    .کند  اعدام  حکم  اجرای  و  صدور  تقاضای

  مخالف   است  ممکن  که  را  قتل  قربانیان  هایخانواده   عمالً  پارهدو  یه روی  این.  کند  محکوم  زندان  سال  10  تا  3  به  راد فرد گناهگار شناخته شده  توانمی  قضایی

احتمال دارد    هاآن  و شوند  آزاد زندان سال چند  از بعد  فقط شانعزیزان  مرگ ببانسم  که کرده روبرو دردناک اندازچشم این  با باشند اعدام مجازات از استفاده

 .متناسب ندانند  قتل  جدیت  به  جرمی  چنین مجازاتی را به هیچ وجه برای

 

  یا   غیرانسانی  ه،رحمانبی  هایمجازات   یا  رفتارها  سایر  و  شکنجه  مطلقممنوعیت    نقض  باعث   به طرق مختلف  در ایران  قصاصنظام    ،در دوران پس از صدور حکم

ان و کسانی که کودک   جمله  از  محکوم،  زندانیان  دادن  قرار  موارد  یناز جمله ا الملل،بین  عفو  بلندمدت  هایپیگیری   و  تحقیقات  اساس  بر.  است  شده  تحقیرآمیز

.  کشدمی درازا به دهه  یک از تربیش  موارد برخی در که است اعدام ناامنی و اضطراب زیر سایه طوالنی هایدوره  در معرض ،اند در زمان وقوع جرم کودک بوده 

  که  است  بلکه ایننیست    جازاتفیف مختهای حقوقی مانند تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی و  رسیدگی به درخواست   ، دوران  این  شدن  طوالنیدلیل    غالباً،

موارد    دیگر  از.  کند  جلوگیریپس از چند سال حبس    زندانی  آزادی  تسهیل  از  خواهدمی اما در عین حال    است  مردد  اعدام   حکم  اجرای  دره مقتول  خانواد 

  چندباره   تعیین های آخر است و همینطور  ها و اعطای رضایت تنها در دقایق و ثانیهدار، انداختن طناب به دور گردن آن  بردن محکومان به پای چوبه   ،کنندهنگران 

  وضعیت  و  احساسات  نوسانات  جمله  از  مختلف  عوامل  ترکیبی  از  که  –همانند آنچه در پرونده آرمان عبدالعالی رخ داد    –در آخرین ساعات    اعدام  مکرر  تعویق  و

 .شودمی   ناشی  کارزارهای مردمی حقوق بشری  و  المللیبین های  ها و پیگیری واکنش   همچنین  و  مقتول  خانواده  روانی  و  عاطفی
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  خانواده   میان  کنندمی  سعی  معموالً  اندازند،می  تعویق  به  را  اعدام  اجرای  حقوق بشری  هایکمپین  و  المللیبین   هایپیگیری   به  واکنش  در  ایران  مقامات  که  زمانی

  و   اعدام  مجازات  اجرای  بر  قتولم  خانواده  اصرار  عدم   یا  اصرار  میزان  به   بسته  حال،  این  با.  کنند  میانجیگری  دیه  ازای  در  عفوکسب    برای  محکوم  خانواده  و  قتولم

 تصمیم   است  ممکن  مقاماتمقتول برای دادن عفو،    خانواده  تعیین شده از سوی  شرایط  تامین  برای  او  ه خانواد  و  اعدام  به  محکوم  زندانی  تمایل   یا  توانایی  همچنین

های مقتول برای صرف  از جمله شرایطی که خانواده   المللبین   عفوهای  مطابق یافته.  دهند  خاتمه  یا  کنند  تمدید  میانجیگری  روند  در  را  خود  مشارکت  که  بگیرند

 یا   و   گناه  اجباری   پذیرش  دیگر،  شهریک    به   ناخواسته  مکان  نقل  اموال،  واگذاری  ،هنگفت و اخاذی  مالی  مطالباتاند از  اند عبارت بوده نظر از قصاص تعیین کرده

  ورزند،می  اصرار   اعدام  مجازات  اجرای  بر  شدیداً  مقتول  خانواده  که   زمانی  اوقات،  گاهیشدن.    شکنجهبه    مربوط  ادعاهای  و  گناهی بی   ادعاهای  همه  از  انصراف

  و   بیاندازند  تعویق  به  را  اعدام  دوباره  شوند،می  مواجه  المللیبین  یا  و  داخلی  اعتراضات  با  وقتی  اما  کنند،  تعیین   تاریخ  اعدام  حکم   اجرای  برای  است  ممکن  مقامات

 .کنند  آغاز  را  بیشتری  اقدامات  مقتول  خانوادۀ  رضایت  جلب  برای

 

  عنوان   به  را گرانهمیانجی  هایتالش   وی مکرر هاتعویق   این  ،متحد   ملل  سازمان  به  ی خودهاپاسخ   همینطور  و  اییرسانه   نظرهای  اظهار  درهمواره    ایران  مقامات

  هایشانخانواده  حتی  و  اعدام  به  محکومان  بر  که  روانی  و  روحی  رنج  و  درد  شدتکه  آن  بدون  ،اندکرده   معرفی  بخشش  ترویج  برای  خود  هایفعالیت   از  مثبتی  نمونه

 .رند را در نظر بگیرند دامی  روا  قصاص  قانون  چارچوب  در

 

  عبارت است از    جمله   از  . این نقضکندمی  نقض  نیز  را  المللیبین  قوانین  طبقمنصفانه    دادرسی  هایضمانت   شود،می   اجرا  ایران  در  که  طورآن   قصاص،  اصل

 6  ماده  4بند    در   که  همانطور  مجازات کنند،  تخفیف  یا  فودرخواست ع  حکومت  که از نهادهای رسمی  حق  این  ازهای قتل  در پرونده   محکومان  کردن  محروم

ها در زمینه تدوین فرایندهای  کند و دولت یک فرایند مشخص در این رابطه مقرر نمی  ،میثاق   6. ماده  است  شده  تصریح  سیاسی  و  مدنی  حقوق  المللیبین   میثاق

  اعالم  ا به عهده دارد،رها  جرای آن ا  میثاق و نظارت برفسیر مواد  ت تولیمسئ، که  ، اما کمیته حقوق بشر سازمان مللهستنداختیار عمل  دارای  مرتبط با عفو  

کمیته حقوق بشر  ای و خودسرانه تعریف یا اعمال نشوند.  آمیز یا سلیقهظالمانه، تبعیض  به نحو  مندی از عفو باید قابل تحقق باشند وکرده است که شرایط بهره 

اجرا یا عدم اجرای حکم اعدام اعطا    گیری دربارهتصمیمهای قربانی جرم یک نقش پررنگ در  های عفو نباید به خانواده فرایند   تاکید کرده که  به عالوهسازمان  

   1کنند.

 

  جان   نجاتبیناخانوادگی در    مذاکرات  احتمالی  تأثیر   به  اشاره  ضمن  ایران،  در  بشر  حقوق  وضعیت  مورد  در  متحد   ملل  سازمان  ویژه  گزارشگر  ،زمینه  همین   در

  هایاعدام   مورد  در  ملل  سازمان  ویژه  گزارشگر  2.«کند  واگذار  قربانیان  خویشاوندان  به  را   حیات  حق  ازصیانت    در  خود  مسئولیت  نباید  دولت»  که   کرده  تأکید  افراد،

  درخواست   برای  عمومیمکمل    سازوکار  یک  باید  دارد،  وجود  دیه  ]کسب رضایت در عوض[  امکان  که  مواردی   در: »است  کرده  اعالم  ضابطه، شتابزده و بی فراقضایی

 3شود.« تاسیس  نیز    رسمیبه شکل    تخفیف  یا  عفو

 

  را   خود  آزادی  حالی  در  تواندمی   ثروتمند  مجرم  یک»  که  معنا  این  به  ها،دارایی  یا  اجتماعی  خاستگاه  ثروت،  اساس  بر  تبعیض  با  رابطه  در  چنینهم  دیه  فرایند

 .آوردمی   وجود  به  را  هایینگرانی  4د.« تواننمی  فقیر  مجرم  یک  که  بخرد

 

 کننده گمراه  رسمی روایات
 

  اندهمواره سعی کرده  ایران  مقامات  ،ند اه به اعدام محکوم شد  قصاص  اساس  رند و باه که در زمان وقوع جرم کودک بود  عبدالعالی  آرمانهای کسانی نظیر  پرونده   در

  را   خود  تالش  تمام  کهاین   و  است  خارج  هاآن  دست  از  اعدام  توقف  یا  اجرا  مورد  در  نهایی  تصمیم  که  این  بر  مبنی  ادعاهایی  با  را  جهانی  هجامع  و  عمومی  افکار

 5. دکنن  گمراه  ،اندگرفته  کار  به  دیه  ازای  در  مقتول  خانواده  رضایت  گرفتن  برای

 
 ( /35CCPR/C/GCشناسه ) 47، پاراگراف 2019سپتامبر  3)حق حیات(،  6، ماده 36کمیته حقوق بشر سازمان ملل، تفسریه عمومی شماره  1
 (/398/73Aشناسه ) 16، پاراگراف 2018سپتامبر  27ایران،  در بشر حقوق وضعیت مورد در متحد ملل  سازمان ویژه  گزارش گزارشگر 2
 (/311/61A)شناسه  61اراگراف ، پ2006سپتامبر  5ضابطه، بی و شتابزده  فراقضایی، هایاعدام  مورد در ملل  سازمان ویژه  گزارش گزارشگر 3
 (/311/61A)شناسه  60اراگراف ، پ2006سپتامبر  5ضابطه، بی و شتابزده  فراقضایی، هایاعدام  مورد در ملل  سازمان ویژه  گزارش گزارشگر 4
 تصاویر+  شد اجرا عبدالعالی آرمان قصاص »حکم؛ خبرگزاری تسنیم، 1400مهر  24  ،غزاله« خانواده  از رضایت اخذ برای اختالف حل توسعه  مرکز های»تالشخبرگزاری جمهوری اسالمی،   5

گزارش  . همچنین رجوع کنید به 1400آذر  3،شد« اجرا عبدالعالی آرمان صاصق حکم سرانجام/  ماند ناکام رضایت کسب برای هاتالش همه؛ تابناک، »1400آذر  3،  سازش« جلسه آخرین

 در بشر  حقوق وضعیت مورد در متحد  ملل سازمان ویژه  گزارشگر (؛ /160/76Aشناسه ) 62، پاراگراف 2021جوالی  16ایران،  در بشر حقوق وضعیت مورد در متحد  ملل سازمان ویژه  گزارشگر
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 .است  ایران  مقامات  توسط  کودکان  حقوق  به  اساسی  احترام  عدم  دهنده  نشان  و  صداقت   از  دور  به  رسمی  اظهارات  این  که  کندمی  تأکید  المللبین   عفو

  های دادگاه    زیرا  ،انداعدام شده   و  شده  روبرو  دار  هایچوبه   با  ایران  دراند  بسیاری کودک و کسانی که در زمان وقوع جرم کودک بوده   تعداد  که  این است  واقعیت

  های نهاد   چنینهم   و  شانوکالی   و  هاآن   مکرر  هایدرخواست   به  ادامه  در  و  کرده  محکوماعدام    به  را  هاآن   المللیبین  قوانین  آشکار  نقض  با  اول  هوهل  در  ایران

  اصول   به   احترام   از  ایران  قضائیه  قوه  امتناع  کننده  منعکس  تصمیمات  این.  اندکرده  اعتناییبی   اعدام  حکم  تخفیف  برای  بشر،   حقوق  هایگروه  و  ملل  سازمان

  بزرگساالن  همیشه کمتر از  هاآن   کیفری  مسئولیت  و  سال  18  زیر  افراد  عقلی  رشد  کندمی  ملزم  که  است  کیفری کودکان  عدالت   درمورد  شده  تثبیت  المللیبین

 . شود  گرفته  نظر  در

 

، با  بدارند  مصونشان  المللیبین   تعهدات  نقض  در قبال  پاسخگویی  از  را  خود  قصاص،  اصل  از  استفاده  با  توانندمی   که  باشند  توهم  این  دچار  نباید  ایران  مقامات

 .کندمی  تشدیدکه  بلنقض حقوق بشر در روند صدور و اجرای مجازات اعدام را نه کمتر    شد،  تشریح  باال  در   که  کهچنان   ،قصاص توجه به اینکه  

 

   مقامات فجیع یکارنامه
 

  اعدام   اندداشته  سن  سال  18  زیر  جرموقوع    زمان  در  که  را  نفر  49  حداقل  ایرانی  مقامات  ،شمسی(   1392)  2013ل میالدی  سا   در  مجازات  قانون  تصویب  زمان  از

  سال  درنفر    8  ،2017  سال  در  نفر  4  ،2016  سال  درنفر    2  ،2015  سال  درنفر    4  ،2014  سال  درنفر    12  ،2013  سال  در  نفر  9  شامل  هااعدام   این.  اندکرده 

 . شودمی   2021  سال  از   مقطع  این  تا  نفر  2  و  2020  سال  در  نفر  3  ،2019  سال  در  نفر  5  ،2018

  

سن  سال   18های ایران که در زمان وقوع جرم زیر ها محکوم به اعدام در زندان الملل در حال حاضر از اسامی دههای متدوام، عفو بین بنابر تحقیقات و پیگیری 

  های خود را ها و توصیهنگرانی   همینطور  و  کندی میدهسازمان را  حقوق بشری مردمی    کارزارهایمطلع است. این سازمان در دفاع از حقوق این افراد    اند،داشته 

 .   کندپیگیری می المللی  سازوکارهای سازمان ملل و سایر مجراهای بین  به صورت علنی و یا خصوصی با

 

  6مجری بزرگ اعدام در جهان قرار دادند.   دومین  آورشرم   جایگاه  دردوباره    را  خود  و  کرده  اعدام  را  نفر  246  کم  دست  ایران  مقامات  ،2020  سال  در

 

   هاتوصیه

 
 های زیر عمل کنند:خواهد که به توصیهمی  ایران  مقامات  از  مجدداً  المللبین   فوع

 

 نند؛ک  متوقف  را  نداه داشت  سن  سال  18  از  کمتر  جرم  وقوع  زمان  در  که  افرادی  همه  ریزی برای اجرای احکام اعدامفوراً برنامه  •

 

ممنوع  شرایطی هر را تحت سال 18  زیر افراد یافته توسط ارتکاب جرائم برای  اعدام مجازات، اعمال اسالمی مجازات قانون 91 مادهبا اصالح فوری  •

 ؛ ندارندها، قضات تحت هیچ حالتی امکان صدور مجازات مرگ را  د که در این پرونده ناطمینان حاصل نمای  و  کنند

 

  18  زیر  افراد  تمام  نفع  به  را  اسالمی  مجازات  قانون  91  مادهکند    ملزم  را  قضات  کهکنند    ایخشنامه اقدام به صدور ب  اًفور   قانونی،  الحاتتا زمان اص •

بزرگساالن   هرگز نباید همانند هاو مسئولیت کیفری آن سال  18 زیر افراد رشد عقلی تاکید بر این امر که با  ،کنند اعمال  جرم ارتکاب زمان در سال

   ؛در نظر گرفته شود

 
  مجازات   به  توسل  بدون  ،مجددرسیدگی    به  اند راداشته  سال  18  زیر  محکومان به اعدامی که در زمان وقوع جرمهمه    دسترسیاعاده دادرسی،    جویزبا ت •

   ؛فراهم آورند  ،اعدام 
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تمایز قائل شوند. سن  یت کامل کیفری  مسئول  ی وبزرگسال  سن  و  کیفری  مسئولیت  سن  حداقل  بین،  اسالمی   مجازات  قانون  147  ماده  با اصالح •

مقامات همچنین  . اعمال کندان تبعیض  پسر  و اندختر  بین  نباید و   تعیین شودشمسی    سال  18  از  کمتر  نباید  و مسئولیت کامل کیفری بزرگسالی

 د؛ دهنافزایش    قمری  سال  15  به  پسران  کیفری  مسئولیت  سن  حداقلمانند    را  دختران  کیفری  مسئولیت  سن  حداقلباید  

 

برخودار باشند که از یک   حقاین    اند، ازهایی که طبق قانون قصاص به مرگ محکوم شده جمله آن  از  ،تمام افراد محکوم به اعدام   که  تضمین کنند •

 کنند؛  مجازات  تخفیف  یا   عفو  درخواست  نهاد رسمی حکومت

 

  المللی بین   استانداردهای  از  ،کودکی  زمان   در  جرم  ارتکاب  به  مظنون  افراد  و  کودکان  به  ربوطم   هایدادرسی ، تضمین کنند که  الزم  اقدامات  تمامبا اتخاذ   •

 ؛کنندپیروی می   سیاسی  و  مدنی  حقوق  المللی  بین  میثاق  14  ماده  و  بشر  حقوق  کنوانسیون  37  ماده  با  مطابق  ،عادالنه ناظر بر دادرسی  

 
ز  آمیقیرانی و تحانس نه، غیر حماهای بیرات ز جارها و مجه و سایر رفتاشکن  جب نقض ممنوعیتموقوانینی که    و سایر مرتبط با قصاص    نیقانو  مواد •

 شوند را فورا نسخ کنند؛می

 

  ند گیرجانبدارانه قرار میو غیر  ستقلم ،  جامع هنگام،  به    حقیقاتمورد ت  هانجه و سایر بدرفتاری شکتمام ادعاهای مبنی بر    هیند کحاصل نماطمینان  ا •

و بدون توسل به   فانهانداردهای دادرسی منصستابق با اچنین اعمالی مط، افراد مظنون به دست داشتن در اتکا ی قابلفکا هدشوا جودت ودر صورو 

   ؛شوندحاکمه میم  جازات اعدامم

 

  به را به طور اساسی متحول کنند  کیفری عدالت  سیستم  وبه حالت تعلیق در آورند  جرایم همه برای اعدام مجازات  لغو هدف با را اعداماحکام   همه •

  داشته   انسانی  رفتاری  زندانیان  همه  با  و  باشد  متمرکز  بازپروری  بر  پیروی کند،  مرتبط با دادرسی منصفانه  المللی  بین  استانداردهای  از  که  ایگونه

 . باشد

 

 


