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 در شهر من اعدام نکنید  

Contrary to the Islamic Republic claims, implementation of executions in public 

spaces, not only do not have a deterrent effect, but perpetuate the cycle of 

violence in society, and its only aim is to instil fear in people. 

 

های ایران، دادگاهی در  بنا بر اخبار رسانه :  ۱۴۰۱فروردین   ۱۰سازمان حقوق بشر ایران؛ 

  فوالدشهر اصفهان حکم اعدام دو متهم به قتل عمد را برای اجرا در مالء عام صادر کرده است. 

اجرای احکام اعدام در مالء   ۱۹-وویدگیری ککه در یک سال و نیم اخیر به دلیل همه با توجه به این 

بود، بازگشت این روش برای اجرای مجازات ظالمانه اعدام باید با   عام پس از چند دهه متوقف شده 

 رو شود. مخالفت شدید جامعه مدنی ایران، کنشگران حقوق بشر و جامعه جهانی روبه 

ت: »مجازات اعدام خود مجازاتی  مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گف محمود امیری 

ظالمانه، همراه با شکنجه، و ناقض کرامت انسانی است. اجرای این مجازات در مالء عام برعکس  

https://iranhr.net/fa/tag/3801/


تنها از عنصر بازدارندگی برخوردار نیست، بلکه  کنند، نه های جمهوری اسالمی اعالم می چه مقام آن

فش ارعاب مردم است. جامعه مدنی  زند و تنها هدبه افزایش چرخه خشونت در جامعه دامن می 

ایران، کنشگران حقوق بشر و جامعه جهانی باید با واکنش مناسب، از بازگشت این مجازات به  

 های ایران جلوگیری کنند.« خیابان

  ۲۵ساله و صادق. م  ۳۸های محمد. ق  اند که دو متهم به قتل عمد به نام های ایران خبر دادهرسانه 

، در یک دادگاه بدوی در استان اصفهان به  ۱۴۰۰مامور پلیس در تاریخ آبان  ساله به اتهام قتل یک

فر، رئیس دادگاه فوالدشهر اصفهان، گفته است که  اند. مسعود مسعودی اعدام در مالء عام محکوم شده

به این جنایت »رسیدگی ویژه و سریع« شده و حکم اعدام »در کمترین زمان ممکن« صادر شده  

  است.

اند که یک مامور پلیس آگاهی  جمهوری اسالمی این دو تن را »اراذل و اوباش« خوانده های مقام 

 اند. شهرستان لنجان را به قتل رسانده

آبی در  های مرتبط با کم زمانی این رویداد با اعتراض نبودن قوه قضاییه در ایران، هم با توجه به شفاف 

هام قتل به معترضان، مانند پرونده نوید افکاری  استان اصفهان و سابقه جمهوری اسالمی در انتساب ات 

 و مصطفی صالحی، جزئیاتی از این پرونده در دست نیست. 

  

 المللی است اعدام در مالء عام مغایر با قوانین حقوق بشری بین 

های مالء عام در مغایرت با مقررات میثاق  بنا بر اسناد کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعدام 

گوید »هیچکس نباید در  این میثاق است که می  ۷حقوق مدنی و سیاسی و تخطی از ماده   المللیبین 

معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیرانسانی و وحشیانه قرار گیرد«؛ و همچنین ناقض  



کند »هر انسانی بطور ذاتی حق زندگی دارد«. اجرای احکام  این کنوانسیون است که تاکید می  ۶ماده 

  ها مورد انتقاد جوامع بین المللی قرار گرفته است. در مالء عام بار  م اعدا

طبق یک نظرسنجی که به سفارش سازمان حقوق بشر ایران و ائتالف جهانی علیه مجازات اعدام  

در مالء   اند که با اعدام هزار شرکت کننده ساکن ایران گفته  ۲۰درصد از   ۸۶برگزار شد، بیش از  

 عام مخالفند. 

چه مطابق قانون اساسی ایران، دولت صالحیت صدور و اجرای احکام اعدام را ندارد، اما به  اگر 

ها به  در مالء عام از این قاعده مستثنی است. شورای تامین استان  رسد که اجرای اعدامنظر می 

  شود، صالحیت وتوی اعدام در مالء عام را دارد.ریاست فرماندار که نماینده دولت محسوب می 

ه عبارت دیگر، شورای تامین استان این اختیار را دارد که تصمیم بگیرد آیا این اعدام باید در مالء  ب

ها و کارزارهای  عام اجرا شود یا خیر. بنابراین، عالوه بر واکنش جامعه جهانی از طریق دولت 

اد کارزارها،  تواند برای لغو احکام اعدام در مالء عام از طریق ایجعمومی، جامعه مدنی ایران می 

 های مسئول محلی را نیز مورد خطاب قرار دهد. مقام 

 *** 
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