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 تحرك عاجل
 عاماً  15وعمره الحكم باإلعدام مجدًدا بحق شاٍب اعُتقل 

صدر بحق ساالر شاديزادي حكٌم باإلعدام مجدًدا بعد إعادة محاكمته  ،2016في نوفمبر/تشرين الثاني 
، بسبب جريمة ارتكبها عندما كان يبلغ 2007تنفيذ حكم اإلعدام منذ  في انتظارفي إيران؛ حيث ظل 

اإلعدام، بسبب ضغٍط جماهيري في  حكم عاًما. وُأعيدت محاكمته بعدما ُأوقف تنفيذ 15من العمر 
 . 2015ديسمبر/كانون األول 

للمرة الثانية في  حكٌم باإلعدام عاًما، 25الذي يبلغ من العمر  ،زاديساالر شاديصدر بحق 
عاًما. وقد  15، بسبب طعنه لصديقه طعنًة قاتلة، حينما كان يبلغ من العمر 2016نوفمبر/تشرين الثاني 

، بعدما أوقفت السلطات الحكم بإعدامه المقرر تنفيذه، بسبب 2016أُعيدت محاكمته في مطلع عام 
ك، ُأحيلت قضيته إلى محكمة . وبعد ذل2015في ديسمبر/كانون األول  موجة من الغضب العالمي

، 2013جنائية في إقليم غيالن، في ظل األحكام الجديدة لقانون العقوبات اإلسالمي اإليراني لعام 
ل هذه األحكام للقضاة سلطًة تقديرية الستبدال حكم  الخاصة بإصدار األحكام على األحداث. وُتخو ِّ

لم يدرك طبيعة جريمته وتبعاتها، أو إذا ُأثيرت اإلعدام بعقوبة بديلة، إذا جزموا بأن الجاني الحدث، 
الشكوك حول "نضجه العقلي،" في وقت ارتكاب الجريمة. وعلى الرغم من ذلك، أعادت المحكمة الجنائية 
إصدار حكم اإلعدام بحق ساالر شاديزادي، بعدما َخُلصت إلى أنه بلغ "النضج العقلي" في وقت ارتكاب 

ي حصلت عليها منظمة العفو الدولية أن المحكمة أشارت، لتبرير قرارها، الجريمة. وتوضح المعلومات الت
االر س إلى أن ساالر شاديزادي قد هم  بدفن الجثة في حديقة أسرته، في محاولة إلخفاء الجريمة. أما عن

 الحكم بإعدامه أمام المحكمة العليا. في، فقد تقدم بطعٍن شاديزادي 

عاًما،  15، عندما كان يبلغ من العمر 2007قل في فبراير/ شباط ُيذكر أن ساالر شاديزادي قد اعتُ 
من المحكمة الجنائية  11، بعد أن أدانه الفرع 2007وُحكم عليه باإلعدام في ديسمبر/كانون األول 

. ومنذ ذلك الحين، 2008اإلقليمية في غيالن بالقتل؛ ثم أي دت المحكمة العليا الحكم في مارس/آذار 
ا نفسًيا، لثالث مرات على األقل، حينما كان يُنقل إلى الحبس االنفرادي، استعداًدا لتنفيذ قاسى ساالر عذابً 



ت قامالحكم بإعدامه، ثم يتم إخباره بتأجيل اإلعدام قبل أياٍم أو ساعات من الموعد المقرر. هذا، وقد 
في دام حكم اإلع تنفيذ ، في خالل األيام التي مضت، للمناداة بإيقافعالمية حملةبمنظمة العفو الدولية 

 ساالر شاديزادي.        

، ة بلدكمالفرنسية أو اإلسبانية أو بلغ العربية أو أو الفارسية أو إلنكليزيةبا اُيرجى كتابة مناشداتكم فورً 
 على أن تتضمن ما يلي: 

 
 ةالسلطات اإليرانية على تخفيض حكم اإلعدام الصادر بحق ساالر شاديزادي، فوًرا، إلى فتر  حث 

 بالسجن؛ 
 إللغاء استخدام 2013من قانون العقوبات اإلسالمي لعام  91تعديل المادة لى عالسلطات  حث ،

، وبدون منح 18عقوبة اإلعدام بالكامل في معاقبة الجرائم التي يرتكبها األشخاص دون سن الـ
ان، إير  أي سلطة تقديرية للمحاكم أو غير ذلك من استثناءات؛ وذلك بما يتماشى مع التزامات

 ؛"اتفاقية حقوق الطفل بموجب "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"
  وقف تنفيذ أحكام اإلعدام، تمهيًدا إللغاء عقوبة اإلعدامب رسميٍ إصدار أمر حث السلطات على. 
 

 إلى الجهات التالية: 2017 الثانين كانو/يناير 27ُيرجى إرسال المناشدات قبل 

 السلطة القضائيةرئيس 
 آية هللا صادق الريجاني

 األمين العام للهيئة الوطنية المعنية بـ"اتفاقية حقوق الطفل" في إيران

 مظفر الفندي
 وُيرجى إرسال نسٍخ إلى:

 د/ ويل باركس
 منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( بطهران

 1176 – 19395صندوق بريد 
 طهران، جمهورية إيران اإلسالمية

 tehran@unicef.orgالبريد اإللكتروني: 

mailto:tehran@unicef.org


 
 

دم في حال عو  .بلدك لدى المعتمدين الدبلوماسيين الممثلين إلى المناشدات من نسخ إرسال ُيرجى كما
مية سالاإل إلى بعثة جمهورية إيرانعبر البريد  الرسالةوجود أي سفارة إيرانية ببالدكم، ُيرجى إرسال 

 The Permanent Mission of the Islamic Republicالدائمة لدى األمم المتحدة على عنوان:
of Iran to the United Nations, 622 Third Avenue, 34th Floor, New York, NY 

10017, USA . 
 .لمحددا الموعد بعد المناشدات إرسال حالة في بلدك، في المنظمة فرع أو الدولية، األمانة مراجعة وُيرجى

 

 . لمزيد من المعلومات، أنظر:UA 165/15للتحرك العاجل رقم:  الخامسهذا هو التحديث 
 

https://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/2994/2015/en/ 

 

 

 

  



 تحرك عاجل

 عاماً  15وعمره الحكم باإلعدام مجدًدا بحق شاٍب اعُتقل 

 معلومات إضافية

، بعد العثور على جثمان صديقه في حديقة 2007ُيذكر أن ساالر شاديزادي اعُتقل في فبراير/شباط 
إنه تسبب "عن غير قصد"  2015منزل عائلته. ويقول في رسالة كتبها بالسجن في نوفمبر/تشرين الثاني 

 كان يتحرك في الظالم، وسبب له اً غريبًا طعنه جسمفي الموت "الكارثي" لصديق طفولته، نتيجة ل
الرعب. ويقول إن هذا الجسم كان ُمغطى بقماٍش أخضر، إال أنه لم ُيدرك أنه كان صديقه إال بعد أن قام 

بطعنه. كما يقول إن هذا ما حدث أثناء "لعبة سخيفة،" حينما "تحداه صديقه على المشي في الحديقة 
م، حيث كانت جدته تحذره منذ طفولته من أن الحديقة لياًل، في حين أن ساالر شاديزادي يخشى الظال

 ،في مركز الشرطة، حيث كان ُمحتجًزا األوضاعتسكنها "أرواح شريرة،" وأضاف ساالر في رسالته أن 
دون أن ُيتاح له االتصال بأسرته أو الحصول على محاٍم، سادها التخويف واإلكراه، ولذلك لم يجرؤ على 

كما أضاف أنه كان يعتزم قول الحقيقة خالل المحاكمة، إال أن محاميه أقنعه  قول الحقيقة حول الواقعة.
 بالتزام الصمت.

ساالر شاديزادي، ولكنها أوقفت التنفيذ  فياإلعدام  ، قررت السلطات تنفيذ حكم2013وفي يوليو/تموز 
فترة  دامه إلىفي اللحظة األخيرة، وذلك بعدما كتب رسالة من داخل السجن، ملتمًسا تخفيض الحكم بإع

من قانون العقوبات اإلسالمي المعدل، الذي أصبح قانوًنا سارًيا في  91بالسجن، بناًء على المادة 
وتمنح هذه المادة القضاة سلطًة تقديرية الستبدال حكم اإلعدام بعقوبة بديلة، إذا مايو/أيار من ذلك العام. 

تها، أو إذا ُأثيرت الشكوك حول "نضجه العقلي،" جزموا بأن الجاني الحدث، لم يدرك طبيعة جريمته وتبعا
في وقت ارتكاب الجريمة. وفي أثناء تلك الفترة، اختلطت األمور على المحاكم اإليرانية، إذ لم تتضح لهم 

على األحداث  2013من قانون العقوبات اإلسالمي لعام  91اإلجراءات التي يقتضيها تطبيق المادة 
عدام قبل إقرار القانون. وهذا ما أد  إلى إحالة قضية ساالر شاديزادي إلى الجانحين المحكوم عليهم باإل
 ثم إحالتها مرة ُأخر  إلى المحكمة العليا. ،المحكمة الجنائية بإقليم غيالن



ية في المنظمة الطبية القانونففي بادئ األمر، أحالت المحكمة الجنائية بإقليم غيالن ساالر شاديزادي إلى 
سة للطب الشرعي ُتديرها الدولة، للتحقق من بلوغه "النضج العقلي،" في وقت ارتكاب إيران، وهي مؤس

الجريمة. وخلصت المنظمة الطبية القانونية إلى "عدم وجود أدلة على أن ساالر لم يكن عاقاًل عند 
بتلك  اوبعد مواجهتهارتكاب الجريمة، إال أنه يستحيل فحص نموه العقلي بعد سبعة أعواٍم من الواقعة." 

النتيجة، ومع عدم اتضاح اإلجراءات الالزمة التي يجب اتباعها؛ أحالت المحكمة الجنائية في إقليم 
 13غيالن القضية إلى المحكمة العليا للبت في مسألة تخفيض الحكم. ورًدا على ذلك، حكم الفرع 

يض حكم اإلعدام، إلى ، بوجوب تقديم أي التماٍس بتخف2014المحكمة العليا، في نوفمبر/تشرين الثاني 
، أصدرت الهيئة العامة 2014المحكمة  التي أصدرته؛ ولكن بعد مرور شهٍر، في ديسمبر/كانون األول 

( في قضية منفصلة، وحكمت بأنه يحق راي وحدت رويهللمحكمة العليا في إيران "حكًما نموذجًيا" )
دون  رُتكبت عندما كانت أعمارهمجرائم اب، إلدانتهم تنفيذ أحكام اإلعدام في انتظارلألشخاص المحتجزين 

عاًما، التقدم بالتماس إلعادة محاكمتهم أمام المحكمة العليا، بناًء على قانون العقوبات  18سن الـ
 .2013اإلسالمي لعام 

في قضيته، أمام  91وعقب صدور "الحكم النموذجي،" ُعرض التماس ساالر شاديزادي بتطبيق المادة 
ظمة المن ًدا؛ إال أن المحكمة رفضت التماسه، هذه المرة، باالستناد إلى رأي ساقتهالمحكمة العليا مجد

الطبية القانونية مفاده أنه كان "عاقاًل" وقت ارتكاب الجريمة. وجاء في حيثيات الحكم النهائي في 
وغ ل، ما يلي: "إن االفتراض المبدئي يشير إلى أن األشخاص الذين تجاوزوا سن الب2015إبريل/نيسان 

 عاًما قمرًيا بالنسبة إلى األوالد، وتسعة أعواٍم بالنسبة إلى الفتيات( يتمتعون بالنضج العقلي الكامل... 15)
ك، وبذل فإن أي حجة على خالف ذلك تستلزم اإلثبات، األمر الذي لم يتحقق في هذه الحالة." ،ولهذا

؛ غير أن تنفيذ الحكم قد ُأجل، 2015أغسطس/آب  1في  تقرر تنفيذ حكم اإلعدام بحق ساالر شاديزادي
يوًما  41، ثم ُنقل إلى الجناح العام بسجن راشت الكان، بعد أن أمضى موجة من الغضب العالميبعد 

نوفمبر/تشرين الثاني  28ت السلطات الحًقا موعًدا جديًدا لتنفيذ اإلعدام في داخل الحبس االنفرادي. وحدد
نها أرجت مجدًدا التنفيذ قبل الموعد المقرر بأقل من يومي ن، بسبب ضغٍط جماهيري. ومن ؛ بيد أ2015

م التماًسا جديًدا بإعادة محاكمته. وقد قبلت المحكمة العليا على  ثم، قام ساالر شاديزادي بتعيين محاٍم، قد 
لفة ن إلعادة محاكمته مؤ االلتماس، وألغت الحكم بإعدامه، وأحالت القضية إلى محكمٍة جنائية بإقليم غيال

           من قضاة مختلفين. 



 االسم: ساالر شاديزادي

 النوع: ذكر
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