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 ل  – ان2013 ا زات ا ن
دروری دا

ی ا

 یٔت و  ، ۀّ . ا ارد ا  انا زات ا ن ۀ یز  2013  ه در

ناری، وه رای ن ،1ا ده د   از ن زات ا    ا ا، اح

 و   د تّ  ،2ری او ا     وی ا زات ا ن ی ازد  .د

. دهای در آن ا

ا ٓن   ه ا در ای درازّت در را  اده از  اام در اان اد ده ا؟  ل  از ام

   ۀ ن زات ا  ،ای  ر ره ا؟

،  ف زات ا ن ۀ    ایم و اا ّ ه در وا  تّ از  ،ارز ا

. ر را  وز و  یری ر، وّ اّد  ط تّ  در را ی اا

د  لدر  ق یوه رت ّه، ا م عّا  ر را ا ّ امزات ا ده ازا  انا

از زن  ٔری ا در ل  1979ن ن د   د ا      در اان اام
3.ها  م  بار در ز ها

در لی ا ،وه از زن اا ن ن  ّاّد ّر ل 2011 (ه   ر )، وهی ق  آورد

 50    75 در  اام ان در را  ق اّد ّر رت د. ر رای  ق

 اانّ ،4اد ر ، در ه   2011 د ار دا  ً  رم ّ اامی اان ط
5.ر اّ اّد  

 ؛ درد  را 15 در  10   وز  از ، لِ؛ ا25 در  20 ود   ّ ن

.ا10 در  5 ان  ای ز دا  ز و ( ه ر ز ) ا  ر"   د 

ن زات   ۀ اان در  ه

– ان ا  ّ  از ،    بار ً ،ر ی  ای ا زات ا ن

 ر را درّ اّد  ط ا و – ل دا 18 از    ام در زا  م بار  ّ  

  ،رّ ّر ا ؛ وز  از  ّر ا ا ای گ را زات زات ا ن .د

 ما   م" ا"  (ا    از ا)  ر   روا    یز  از ،ٓاز ا

. ر  ،دد ر  تّ ا  در 

 را در   ق زدن وّ    وی ا – ه    و   از ا – زات ا ن

،ا ٓۀ ا ءاز دَول ا  انا   ق ا یق زات در دو   ،  رّ اما  ،د

 ب د. ادّ د  ، از ا    ٓگ  زات ا  ،ّده  ی ّ   دارد، از
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،  ا" را  ا"  ّده .  ق را  ن "رضا "  "ا  ر م" 

ً ر در رر ا دارد      زات  ، آن  در  ا ال  ب د.

 ّد در ا .م اا   ،ز  ّون ن  را  د زهت اّ   زات ن

 ّدهای ده ازا  ا دو ،ا .ا ٓۀ ا ءان از دَول اا  ا ّ  نز  ق یق

.ار د د  ادار د  د را رد ز ّون را ن ی ی 

ن زات ا وی     آن را " "  و ّ)  ا دو د ا   زن  در

دادهی  ود ا ا) ازه د  از " د"   ّ د اده    وح    ای

   ر    و ات  .ه، ن زات ا وی ام آ ا ، در اردی، ای،

ا ،ن  ا زن، ارزش ی  د.

اّد ّر و زات اام

 از آن  و اگ رو زات   ه  ر راّ اّد   م ه رّ اّد  رزه ن  2011 ّ در

ا ام ا ی ا  ف از آن دا  ر رو  و اّد ّر  و رواندان ّ ا. ا ،ّن

 ده  ت داده وی را  دادن  ّ دان  ر ا رد  – ٔ  –  ار د و

.ا دا ن از ّ را ّ فا ّ  ا 

.ا و  ن رو اما ّ اد  د ن ،   ق ا یوه را از داده  ،ول ز

ه، در ن داده ول در  ر ،و د  ل 2009 را گ در زات مر 43% اّ اّد  ط ا

 ق یوه یرزار  را امدن ا و ،یّ  ،ن رزار .د ر ّ   2011 ل ر در

 دادها  ت ۀ زن  در اان در ز  ل ق اّد ّر را رد  ّار داده ا. در ل

.د  ان رادر ا ّ  نز رّ اّد  د ار   ،دو  ،رکو دا 2013، ا

aرّ اّد   ا و در امان – اا

در ا اّد ّرّ اامارش ه ٔهل

 ٔه / ارش ه

201025330055380% / 68%

2011360274634b%80 

%71 اامی رً ام ه2012314230544

201336933570448%c

 aدی ق ی از   ا و ق  اان،  دو، ر "ر" اام را اده    از دا اان و ر" ارش ه"

.ه ا  انرج از ا دا    از  ا

http:// :  ه .د ن انا  ط  ل 2011 را در یاده، رو دها ا  2012  ارش در  د ا b

.www.amnestyusa.org/sites/default/files/air12-report-english.pdf

http://iranhr.net/2014/03/report- :  ه .ه ا ام ارازات ا رۀان درا  ق 2014 ارش در  ه  از داده ر ا c

./death-penalty-iran-2013
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اات  ی ر

 یان در  ،   ،زات ا ن ۀ   در       امای ا زات

 ،د دا  ادۀ  م ادۀ ّ  ی د  – گ گ در ازاء – ی زات  ف دو 

ه ا. اام  ( اص) م  ً د ادۀ ل رت د.

ر   ا . ح ر ا  دارای   در  و  ٔ ی را درر وت زات ا ن

ارد   ن ه ا ّ ود دارد  اام "ی"  ّه   آن  د.

ٓد ا  از ٓا د ا  ؛ اما  ل ر   ان   ط یّده ،

دار، در ا رت ن  م ّت در رد آ اا د.

 ر ا .ا –   – زات در دو  از آن ر  ٔت ّون ن و ا  ان ازا  ف

.ده ا ا را    زیآزاد و ، دا   ، . ٔ را   ز ّ ّ

وهی ق  ال   ا رود  اام   ی ر اه ا  .م زی "ز  "ان

 "" نن ا ای ارزش ،ا تاا    زات ی  و دا دن ز و  ری

د  ااد وی     در  را  ا  . از ا  ٓا دا  ر وی در ن

.دا ا دا ای اده ا   گ و د، ز  ه م ادا

ل و رواا ، رر

ال   ر ، ا از آن   دو    ،  دان، و زن،   ا و از ق

 ا. آ را ان ً در ض ن ا ار داد  ر  ا   زات اام روو د.  آن، ّ ب

ای "روا گ زات ، .    از  ر  لا  وج ا  زات ا ن

  دو   از آن ا –  ر   روا   ،ا  د تّ  ا ن ز" در 

.ه ا رها –   

ن زات ا روا  را در ر  ز ّ  ، و ای ا  ٓزات گ و ّ ّ ق را

:   یزات ان 

زی   ، از ز  ال ر  د و زن•

اط،   های از ر  دو د•

ازش ر، و•

•() نز ا

ا و از ا ق   ٔ  ا  ال، و آزادا  ر   س ام د،  دی

 از   آن  م .و آزادی ا ،  دا ،ّ و ّ ،ن آزادی  ادا  لِد، ا

ب د.
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زات ا ن دن در ر

  اندر ز  ل در  از ز  10-12 ً ی ل، از ی ،اندر ا  ق ام وزات ا ن رزار

 و در ی   ر م ها د  رزار زدها .ن   ۀ زات ا ن ر

.ده ا  ای آن  ده و اد ای را

در ن زات ا  ّ ر (ر) ای زی  رل   دو   ه ا .ّدۀ ر

   ، ۀّ ر ا  ،ا   ۀ در هداد ، ّ  ای اا ا  اا

م اام د ّ   ّ ق دد.

 ا 77 ً رد ر زن و دان را از  1979 ا  ده ا.6 ا  از آ زن دها. آرا،

در وا  ری ا و اد ّ از ی وهی ق  و زن دا اان، رّ ۀ  ای در ل

 زن را  د و  اّ  ت ، ا  .د  را ر  امدر ا   د در 2002

از ز   ر اام د. در ل 2008، ا   ، و  ر ااز د   ً اامآور

.ا ت دا ا ن اّد  ده و

ّ ،م ر عا  را ٓی اّ  ع ن رزار  2011 ی 2010و در ر د ع ا

ّ وا . او ز 43  اّ    ارب زی  و  ارب   ر م ه ا. در  ّد

ااض ا   ا   ّ  ، ران دررۀ وۀ  ،ّ از و   ار   از اان
7. ان دی در اد؛ د ار

 ر   د ما  نن آذردر ا  ت ، ا   ا راز اا ّ  ،رآا

  در آه، اّ او ن  اای  اام ا ، و ف ّ ود دارد  ت  او را  ی

د ا ّ  اندر ز  او :ان از در ز د، او   ا  8 در ز. امب دار ا  ر

. "آزادی"  ز د او ار ا زات  ز  از  هن ر  

زات اام در اان   دارد؟

،ّا . ظ  مان را ادر ا ا ایا  را  – و ا  ا  از آن ا ه  ر ا

 ها تاا و ،  ٔس  2013  ه در رو  باز ا  امزات ا  حا  ا ا

.ر ا وز و ل گ در زات   در  فه اوت 2014 ا از ر   و د داام وزات ا

ز   د و ه د  ا  ٓو  در ان اامی   ا اّد ّر، و در  آن اا اامی

ّ    ت د  ا . ا  ، اان را  ای  ّ در د 1990 و د اّول  از ل 2000

.دا ا ز ،د ه ه

  اع و ادر او ، ر وّ اّد ای گ زات در   لا  ق ا یوه

 ق  د ٓدرا اای ا ا از   د داردی وا اارد ز ا   یٔ ،ل ا 

اّد ّر روی آوردها در   ا  در در ی  اام  را داز ّ  . ا   ی

. دا ّ ل ارزشا ا ا  ،ا دارد  ه ٔ انا  دیا
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ّ و  ی .  ود ن ر    ر   ی روا ای امزات ا در

  ی اد   ،ر و ع دااو  ّا ،آور  اندر ا ا از ط  اضد ا 

.   ار  ی یهو  را ٓا ،آور د  دن ا ّ 

ا ،ّ از  ّ  در اان و را  آن  ا ا دا و رزاری ر   رزی اای ا در

. دها  امزات ا از   ا را هو داد  ن ان راا

 ا  ،  ن م درار  ۀدر ز ر   انام در اان ا ،ا   دا  د ،تّ ه در

. د   ان ه  ی روٓاری ااز ز   ر در  ار دارام ازات ا ن رزار

 
 1رای ن ٔت  ای ر ا    ن ّب    ا ٔت وا  ،رای   م،

.  انا ن ا و م اا  ،هر ، رای 
2 ا  از ن زات ا در ل 1996 اا . ا   ا  ا ،ّ ا   و ا  دم دازد و

   ه  تّا  ای .د  را در ف  از ۀ و و ا ، ،داریه ،  را از ز
:ز   (IHRDC)  ق دا

http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/iranian-codes/1000000351-islamic-penal-code-of-the-islamic-republic-
of-iran-book-five.html

.1990 1980 و اوا د اوا  یارش  ده، از در ا   انرۀ ادر  ا یارش   ه 3

.ان اا  ق ا  ا یدای ا  ّ آن ا از و  .ا  ۀّ رت  ٔ  ق  رای 4

:  ه .رّ اّد ا د  امگ – ا  د :انه: ا دا ا  ارش ل از  5

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/090/2011/en/0564f064-e965-4fad-b062-6de232a08162/mde130902011en.pdf
 aدی ق ی از   ا و ق  اان،  دو، ر "ر" اام را اده    از دا اان و ر" ارش

.ه ا  انرج از ا دا    از  ه" ا
http:// :  ه .د ن انا  ط  ل 2011 را در یاده، رو دها ا  2012  ارش در  د ا b

.www.amnestyusa.org/sites/default/files/air12-report-english.pdf
http://iranhr.net/2014/03/ :  ه .ه ا ام ارازات ا رۀان درا  ق 2014 ارش در  ه  از داده ر ا c

./report-death-penalty-iran-2013
http://www.amnesty.org/ :ز  در ،(AI Index MDE 13/095/2010) 2010 ر. د  امان – اا :ا    ه 6

ٔ ر :انای ا ن ن درام زاه، ا  و /en/library/asset/MDE13/095/2010/en/968814e1-f48e-43ea-bee3462d153fb5af
http://www.iranhrdc.org/english/ :ز  ت 18-17، در 2012؛  7 ،ا  ای ن ام درزات ا  ط ا در 

.publications/legal-commentary/1000000102-the-execution-of-womenin-iranian-criminal-law.html
AI Index MDE م ؛ زٓی اّ  :انا :ا  :  ه ٓی اّ   رۀدر  عّای ا 7

.http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/089/2010 :2010  13/089/2010، 28
 8ای  اّت  درره ا ع، ه ّ  ّ  ی، " ٔگ  ر" در ن  ای ری ا اان،

:ز  د در 2012 ر

http://www.iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000059-the-question-ofstoning-to-death-in-the-new-penal-
code-of-the-iri.html




