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 إيران: خماوف بشأن السجناء احملكوم عليهم ابإلعدام
 

إللةدا   مةع كةا  احلةدا  وففية  ميةع  يةع لمليةات اإللوقة  م وجهت منظمة العفو الدولية نداء جديداً إىل السلطات اإليرانيةة
 لدا  الوشيك.إلوسجناء آخرين رمبا يكونون لرضة  خلطر اسجينتني ني لث القلق بشأن امر تتنامي بوا

 
ني اخلاصة بعقوبة اإللدا  وإلغائها  وكشة  النقةاع لةن التفاصةيك الكاملةة نظمة السلطات اإليرانية لل  مراجعة القوانكما حتث امل

 العقوبة. هذه إلغاء لعاملي املتنامي حنوإىل االجتاه األحكا  اإللدا  ولمليات اإللدا   واالنضما  
 

شة   ن ةةة امةةر ت ليةةان  وهةي ةشةةطة   حخكةم إلإللةةدا  للة   ينة  جا2009فةي مطلةةع لةا  . فني لرضةة خلطةر اإللةةدا  الوشةيكوُيخ
ياين  تشةحممةد    سةكينةخةر،  وهةي   بينما رمبا يةتم إلةدا  امةر    "ء هللدانتها بتهمة "العدقلية الكردية  بعد إمي إىل األسياسية تنت

 .  2009اير " يف مايو/  الزة  ثناء الزواج"يف    وقت  حيث مت إقرار إدانتها بتهمة 
  

يةةتم إبةةاس السةةجناء الكةةو  للةةيهم إلإللةةدا  لنةةدما يتقةةرر إلةةدامهم إال يف الللظةةات األخةة    األمةةر الةةذ  يزيةةد مةةن  وغالبةةاً مةةا ال
 سالة كما يقتضي القانون اإليراين. 48يهم إلألمر قبك يباس حماميان ال جير  إويف بعض األح معاةهتم ومعاة  لائاهتم.

 
سةتان. ويف بلوش -لبلوشةية اات األغلبيةة السةنية يف إقلةيم سيسةتانفةراد األقليةة ااآلخرين الكو  لليهم إلإللدا  إثنان من  ومن بني 

لةةدا  بسةةب  ضةةلولهما يف امل ةةادمات املزلومةةة الةة  وقعةةت    قةةام مةةدلي لةةا   اهةةدان إنةةه حخكةةم لليهمةةا إلإل2010اير مةةايو/  31
ع لقوبةةة اإللةةدا  يف توقيةةقةةام  يضةةاً إن اإلدلةةاء العةةا   لةة  شةةصا . و املسةةلمني السةةنة والشةةيعة والةة   دت إىل م ةةر  سةةتة   بةةني

لةةن  تفر    سةة2009اير  لشةةيعة يف مةةايو/وقةةد وقعةةت امل ةةادمات لقةة  حادثةةة تفجةة  مسةةجد ل .شةةصا  آخةةرينحماكمةةات سةةتة  
ص اً  و للنت حركة املقاومة الشعبية يف إيران  وهي مالة مسللة بلوشية مناهضة لللكومة اإليرانية  ش 25مقتك ما ال يقك لن 

 مسؤوليتها لن اهلجو .
 
لةد  شةقيقه   بينمةا  خ شةنقاً يف  اهةدان ملقاومة الشعبية لبةد املالةك ريغةيحركة الدمت السلطات اإليرانية  ليم   حزيرانيونيو/ 20يف 

 .2010  ايرلبد احلميد ريغي شنقاً يف  اهدان يف مايو/ 
 
إن مةةا ال يقةةك  2010حزيران يونيةةو/ 27لون حكوميةةون يف مسةةؤو   قةةام فةةراد األقليةةة الكرديةةةإقلةةيم كردسةةتان  مةةو ن العديةةد مةةن   ويف
فةراد شص ةاً مةن   15مةا ال يقةك لةن  ن ا كمة  .سجيناً كانوا حتت  ائلة اإللدا  هناك بعد إدانتهم جبرميةة هترية  املصةدرات 20لن 

 ةةة لرضةة خلطةر اإللةدا  الوشةيك.  وقيةك إن قلةيم  وهةمإلاألقلية الكردية  وميعهم  سجناء سياسيون  حمكو  للةيهم إلإللةدا  يف ا
 الشنق. ةنفذ بطريقظم لمليات اإللدا  يف إيران تخ اإللدا  رمياً إللرصا . بيد  ن معشص ني آخرين يواجهان 

 



للةةة   سةةةا  هتةةةم   ؛ إا  ن األحكةةةا  صةةةدرت  قهةةةمالعديةةةد مةةةن السةةةجناء الكةةةو  للةةةيهم إلإللةةةدا  ل  ظةةةوا مبلاكمةةةات لادلةةةةإن 
 ثنةةاء  مةةنهم حتةةت و ةةأ  التعةةذي  وغةة ه مةةن  شةةكام اإلكةةراهزلةةت تخ  لمةةوا   ةةا ان ""الرتافةةاتبنةةاء للةة  و م ةةوغة بعبةةارات غامضةةة 

 حخر  بعضهم من توكيك حماميني.اكمة. كما ن العال اخلارجي قبك الاحتجا هم مبعزم ل
 

اصةك تنفيةذ لمليةات اإللةدا   كثةر مةن معظةم الةدوم األخةر،. فقةد خلط    فإن السلطات اإليرانية تو ولل  الرغم من هذه املثال  ا
ن. ومةن بةني الةذين يونيةو/ حزيةرا 6كةانون الثةاين إىل يناير/ 1لةدا  يف الفةرت  مةن لمليةة إ 126سجلت إيران يف هةذا العةا   كثةر مةن 

كةةةون تلةةةك اإللةةةدامات مبثابةةةة حتةةةذير مةةةايو/ اير. ورمبةةةا  رادت السةةةلطات  ن ت 9لةةةدموا يف  خ لةةةدموا شةةةنقاً نسةةةة سةةةجناء سياسةةةيون  خ 
ختلةة  االةة    2009نتصةةاإلت الريسةةية لعةةا  لاالةذكر، السةةنوية الةةذ  ي ةةاد  حزيران /يونيةةو 12للملتجةني التملةةني قبةةك حلةةوم 

 من القمع لل  يد  الدولة. ر  مظاهرات احتجاج ماه ية وموجةشعلت شراراء وال   بشأن نتائجها اآل
 

تعتربهةةةةا انتهاكةةةةاً لللةةةةق يف احليةةةةا  ومنتهةةةة  العقوبةةةةة القاسةةةةية و  ض لقوبةةةةة اإللةةةةدا  يف ميةةةةع احلةةةةاالتإن منظمةةةةة العفةةةةو الدوليةةةةة تعةةةةار 
للةة  املسةةتو،  ىل إلةةان وقةة  تنفيةةذ اإللةةدا   قةةراراً يةةدلو إعامةةة لممةةم املتلةةد  التمةةدت اعمعيةةة ال2008اإنسةةانية. ويف لةةا  وال

 . وكانت إيران إحد، الدوم القليلة ال  صوتت ضد القرار.العاملي
 

 خلفية
نةت بتهمةة "العةداء هلل" ديوهي كردية إيرانيةة تقبةع حاليةاً يف سةجن إيفةني بطهةران. وقةد  خ     قخبض لل   ين  جاليان2006يف لا  
لة كرديةةةة معارضةةة. وقالةةةت إ ةةةا ليف مالةةةة مسةةب  لضةةةويتها املزلومةةة سةةة   و يف وقةةت قريةةة  منةةه  ب2009ثةةةاين كةةانون اليف يناير/

  رق سةو، بضةع دقةائق  ول تخقةد  غ ثناء حماكمتها  ال  قيك إ ا ل تستل يخسمح هلا إلالت ام مبلاميها  كر  نهواخ   تعرضت للتعذي 
يةدت الكمةة العليةا حكةم اإللةدا  الةذ  صةدر  ةق  ينة  جاليةان    2009ن الثةاين تشةرينوفمرب/ 26يف خاهلا  ية  دلة ضةدها. و 

نبةاء  . وشةالتبلغتهةا السةلطات  ن ملة  حالتهةا قةد "فقةد"ئلتهةا  يةة  خبةار لنهةا ملةد  شةهر  و لند اسةتننا  احلكةم. ول تتلةق لا
 غ  مؤكد  لل  نطاق واسع  نه قد يتم إلدامها يف    وقت.

 
  الةةرجمسةةكينة تقةة  للةة  لتبةةة   مقالةةة بعنةةوان: د   شةةتياينحزيران نشةةر حممةةد م ةةطفائي  وهةةو حمةةامي سةةكينة حممةة/يونيةةو 13ويف 
اير . ويف مةايو/ 2005يف    وقةت. وكانةت سةكينة حممةد  حمتجةز  منةذ لةا  وجود لقبة قانونيةة  مةا  إلةدامها إىل لد   فيها  شار
جلةةد . وللةة  الةةرغم مةةن الةةك فقةةد  خدينةةت يف وقةةت  99حخكةةم لليهةةا إلعلةةد لاقةةة غةة  شةةرلية "بةةرجلني  و "دينةةت اقامةةة    خ 2006

بةه حخكةم لليهةا إلإللةدا  رمةاً. وقةد تراجعةت لةن "الرتافهةا" الةذ   دلةت و الحق بتهمة "الزة  ثناء الزواج" وهي التهمة الة  نفتهةا  
  "للةم القاضةةي" اسةتناداً إىلثاثةة قضةا  مةن  صةةك نسةة  دينةةت  غلبيةةز  منهةا إلإلكةراه. بيةد   ةا  خ تخةةاثنةاء اسةتجوا،ا  وقالةت إنةه ان

غيةةاع األدلةةة يف فيمةةا بتعلةةق إللةةذن  حةة    ورمبةةا تعسةةفيةللقضةةا  تقريةةر الةةذن  ب ةةور  ااتيةةة   جييةةزوهةةو  نةة   يف القةةانون اإليةةراين 
  . و القا عة الواضلة

 
. و رسلت قضيتها مرتني إىل عنةة العفةو سكينة حممد العليا حكم اإللدا  ال ادر  ق     كدت الكمة2007اير مايو/  27ويف 

 الطفلني.   سكينة حممد   ويخذكر  ن والر فة  ولكن  ل  العفو الذ  تقدمت به رخفض يف املرتني.
 



لة  ت ك إىل حد "اعرائم األشةد خطةور " ا  "نون اإليراين مبوج   حكا  "الزةإن األفعام اعنسية إللرتاضي  كتلك ال  جيرمها القا
 "للقتك ينتج لنها فقدان احليا .نية توفر "تحيث   ستثنائي"اإجراء ك"ال ال جيو  املعاقبة لليها إلإللدا  إ

 
ج نطةةةاق القضةةةاء ومنهةةةا املقةةةرر اخلةةةا  لممةةةم املتلةةةد  املعةةة  إلإللةةةدا  خةةةار   قةةةوق اإلنسةةةانحلقةةةد خل ةةةت آليةةةات األمةةةم املتلةةةد  و 

هةةةا  ن لقوبةةةة اإللةةةدا  للةةة  جةةةةرائم ؤداىل نتيجةةةة ماإلنسةةةان إ قةةةةوقألمةةةم املتلةةةد  حلاواجةةةراءات مةةةوجز  وعنةةةة واإللةةةدا  التعسةةةفي 
. كمةةا 53  الفقةةر  2007كةةانون الثةةاين يناير/ 29بتةةاريخ    A/HRC/4/20:  نظةةر  "تفةةي بشةةروجل "اعةةرائم األشةةد خطةةور  املصةةدرات ال

ا مةةلةةن بوالةث قلقه املعةة  إلملصةدرات واعرميةة تلةد لةرع املفةوض السةةامي لممةم املتلةد  حلقةةوق اإلنسةان ومةدير مكتةة  األمةم امل 
 بشأن تطبيق لقوبة اإللدا  لل  جرائم املصدرات.

 
"جنةد ""  هةي مالةة مسةللة بلوشةية تقةوم إ ةا تةدلم حقةوق ا تمةع سةم عر  يف السابق إلوحركة املقاومة الشعبية  ال  كانت تخ 

  ومنهةةا شةةن هجمةةات لشةةوائية وغةة  متناسةةبة  وهجمةةات ضةةد املةةدنيني  كبةةت انتهاكةةات حلقةةوق اإلنسةةانإيةةران. وقةةد ارتخ  السةة  يف
 سرهم. اد األمن الذين يتم ر لمليات اختطا  واحتجا  رهائن  ولمليات قتك اجراءات موجز  ألفو 


