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 تبني احلاجة إىل حظر قانوين قاطع للرجم دةإيران : اإلعدامات اجلدي

يف مشهد  –هوشانغ خوداداده ورجل آخر مل حتدد هويته  –تستنكر منظمة العفو الدولية رجم رجلني حىت املوت مها 
وحتث السلطات على اإلعالن عن وقف فوري وفعلي  2008ديسمرب/كانون األول  26شرق إيران، رمبا يف بشمال 

للرجم حىت املوت، مبا يف ذلك يف حاالت عشرة أشخاص يُعرف حالياً أبهنم معرضون للرجم حىت املوت. وقد أكد علي 
 .2006كانون الثاين يناير/ 13رضا مجشيدي الناطق ابسم السلطة القضائية عمليات الرجم يف 

مثل ذلك الذي أدىل به علي رضا مجشيدي يف  –وتبني حاالت الرجم اجلديدة هذه مرة أخرى أن التصرحيات 
أو حىت توجيهات رئيس السلطة القضائية يف إيران  –وأعلن فيه وقف عمليات الرجم يف إيران  2008أغسطس/آب 

سن تشريع على وجه السرعة يضع حداً هنائياً هلذه العقوبة الشاذة ليست كافية لوضع حد هلذه املمارسة املرعبة. وابت 
 ضرورايً وقد طال انتظاره أكثر مما جيب.

واستطاع رجل اثلث، مواطن أفغاين يُعرف فقط "مبحمود غ"، اخلروج من احلفرة اليت كان سُُيجم فيها ويعتقد أنه 
إيران يعرفون من قبل أن أايً من الرجال الثالثة معرض  حمتجز حالياً. ومل يكن القائمون على محلة مناهضة الرجم يف

للرجم. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية واملشاركون يف احلملة يف إيران هناك عشرة أشخاص آخرين معرضني خلطر 
 الرجم حىت املوت، لكنهم خيشون من أن يكون هناك املزيد.

ى وضع حد هلذه العقوبة، فإن مثاين نساء ورجلني على األقل وحبسب محلة "أوقفوا الرجم إىل األبد" اليت تعمل عل
معرضون للرجم حىت املوت يف إيران. والنساء هن كربى ن. احملتجزة يف سجن رجائي شهر بكراج؛ وإيران أ احملتجزة يف 

سجن إيفني سجن سبيدار ابألهواز؛ وخُيية ف احملتجزة أيضاً يف سجن سبيدار ابألهواز، وأشرف كاهلوري احملتجزة يف 
بطهران؛ وجيالن حممدي احملتجزة يف السجن املركزي أبصفهان؛ وأفسانة ر احملتجزة يف سجن عادل آابد يف شُياز؛ وم. 
ج احملتجزة يف سجن وكيل آابد يف مشهد؛ وهـ احملتجزة أيضاً يف سجن وكيل آابد مبشهد. والرجالن مها عبد هللا فاريفار 

 ازاندران وغالم علي إسكندري احملتجز يف السجن املركزي أبصفهان.احملتجز يف سجن ساري يف إقليم م

يف احملكمة العامة بطهران.  77أمام الشعبة  –الشقيقتان زهرة وآزار كبُيينيات  –وجتري حالياً إعادة حماكمة امرأتني 
فإذا أُدينتا مرة أخرى اإلدانة واحلكم السابقني القاضيني برمجهما.  2008وقد نقض رئيس السلطة القضائية يف العام 

 عقب إعادة حماكمتهما، تتعرضان من جديد للرجم حىت املوت.



ويف إيران، ُيشكل الرجم حىت املوت عقوبة تُفرض حتديداً على "ارتكاب الزان أثناء الزواج". وجيب إثبات التهمة إما 
أو ثالثة رجال وامرأتني؛ أو عن طريق  ابالعرتاف أربع مرات أمام القاضي؛ أو شهادة أربعة شهود عيان من الذكور

 "علم" القاضي الذي ميكن أن يشمل لقطات مصورة أو أدلة جنائية.

وهتيب منظمة العفو الدولية ابلسلطات اإليرانية سن قانون حيظر الرجم بشكل قاطع كعقوبة قانونية. وريثما يتم اعتماد 
ابلرجم. ومبا أن بعض القضاة، وخباصة خارج طهران، مثل هذا القانون، جيب فرض حظر فوري وفعال على اإلعدام 

يواصلون إصدار عقوابت ابلرجم على األشخاص، فينبغي التوضيح جبالء للموظفني املكلفني إبنفاذ القانون والوزارات 
واهليئات املكلفة ابالحتجاز وسواها أنه ال جيوز انتهاك هذا احلظر. وأن أي مسؤولني يتحدون هذا األمر يُعرضون 

 أنفسهم للمساءلة.

كما يتعني على السلطات اإليرانية التأكد من تقيد أي تشريع يصدر، ومن ضمنه قانون العقوابت اجلديد، ابلواجبات 
الدولية املرتتبة عليها مبوجب قانون حقوق اإلنسان، ومن نزع الصفة اجلرمية بشكل ال لبس فيه عن العالقات اجلنسية 

 التوافقية.

 خلفية
، أصدر رئيس السلطة القضائية توجيهاً أيمر بفرض حظر على الرجم. ومل يتم التقيد به، حيث إنه مت 2002يف العام 

رجم مخسة أشخاص على األقل حىت املوت منذ ذلك احلني، بينهم اثنان يف ديسمرب/كانون األول. بيد أن التصريح 
قانون، فليس للدعوة إىل احلظر أي وزن قانوين األخُي لعلي رضا مجشيدي أوضح أبنه نظراً لعدم حتوُّل التوجيه إىل 

 والقضاة هلم ملء احلرية يف جتاهلها.

، ُقد ِّم قانون عقوابت معدل إىل الربملان اإليراين إلقراره وما زال قيد الدراسة. وتظل مسودة القانون 2007ويف العام 
قوبة يلحق "ضرراً ابلنظام"، ميكن بناء على تنص على عقوبة الرجم حىت املوت، لكنها تشُي إىل أنه إذا كان تنفيذ الع

اقرتاح النائب العام املعين ابلقضية ومبوافقة رئيس السلطة القضائية تغيُيها إىل اإلعدام بوسائل أخرى أو إىل مائة جلدة، 
 تبعاً لنوع اإلثبات.

املوت ممارسة شاذة ومرعبة جداً. وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة اإلعدام يف األحوال كافة، لكنها تعترب الرجم حىت 
وهي ترمي خصيصاً إىل زايدة معاانة الضحااي ألن احلجارة اليت يتم اختيارها كبُية بدرجة كافية للتسبب ابألمل، لكنها 
غُي كافية لقتل الضحية فوراً. وهي عقوبة يتم توقيعها حتديداً للمعاقبة على الزان بني الرجال والنساء املتزوجني، وهذا 

ل ال يشكل حىت جرماً يف معظم دول العامل. وقد أوضحت جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان )يف القرار فع
( أن عقوبة اإلعدام، اليت ُيسمح هبا فقط ابلنسبة "للجرائم األكثر خطورة" ال جيوز أن تُفرض على أفعال 2005/29

 ، كما أهنا ال جيوز أن تكون عقوبة إلزامية.غُي عنيفة مثل العالقات اجلنسية بني راشدين متوافقني
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