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رواﯾﺖ ﺷﺎھﺪان ﻋﯿﻨﯽ از اﻋﺪام ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ﺗﮫﺮان

ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﺎﻧﺪ
ﮐﺎوه ﻗﺮﯾﺸﯽ
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ﯾﮏ روز ﭘﺲ از اﻋﺪام ﭼﮫﺎر زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در زﻧﺪان ﮐﺎرون اھﻮاز،
ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎی رﺳﻤﯽ اﯾﻨﺒﺎر از اﻋﺪام ﭼﮫﺎر زﻧﺪاﻧﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﯿﻔﺮی در ﻣﻼء
ﻋﺎم ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ؛ ﺷﺎھﺪان ﻋﯿﻨﯽ اﯾﻦ روﯾﺪاد ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮاﺳﻢ را
ﺣﺪود  ١٠٠٠ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده و ﺑﻪ روز ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺎﻣﻮران
ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم ﺑﺮای ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﮫﻤﺎن ،ﺑﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻧﯿﺰ زﯾﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﮐﻪ اﺑﺘﺪا اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد اﻋﺪام اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ "ﺑﻪ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی
ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪه" ،ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﮑﺎن دھﻨﺪهای از اﯾﻦ اﻋﺪامھﺎ
ﻧﻮﺷﺖ" :ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد" .ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ھﻢ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺷﺎھﺪان ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻮده اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:
"دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ اﺣﮑﺎم را در ﻣﻼء ﻋﺎم اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ".

"ھﺮ ﺟﺎ ﮐﮫ ﻻزم ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﻋﺪام ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ"
ﺑﻪ ﮔﺰارش دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺗﮫﺮان ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﮫﺎم "ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﺑﻪ زﻧﺎن" ﻣﺠﺮم
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ٣١ ،ﺧﺮدادﻣﺎه ،در ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ﺗﮫﺮان در ﻣﻼء ﻋﺎم ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ.
ﮔﺰارشھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ از اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎ رﺑﻮدن زﻧﺎن ﺟﻮاﻧﯽ آﻧﮫﺎ
را ﻣﻮرد ھﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ و ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ.
دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ھﻤﺴﺮان ھﻤﺒﻨﺪیھﺎی ﺳﺎﺑﻖ اش در زﻧﺪان و دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدن
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻣﻮر اداره ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و زﻧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ دار را ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﯾﺎری ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺮﯾﺪ ٢٩ ،ﺳﺎﻟﻪ اھﻞ ﮐﺮج ﺑﻪ ﺟﺮم ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ  ٢ﻧﻔﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻧﯽ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ٢٩ ،
ﺳﺎﻟﻪ اھﻞ ﮐﺮج ﺑﻪ ﺟﺮم ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ و ﺳﺮﻗﺖ اﻣﻮال ،اﯾﻤﺎن رﺣﻤﺎﻧﯽ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎﺷﻢ ،اھﻞ ﺗﮫﺮان  ٢۵ﺳﺎﻟﻪ و
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اﺣﺴﺎن ﺗﺎﺟﯿﮏ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺎظﻢ ٣١ ،ﺳﺎﻟﻪ اھﻞ وراﻣﯿﻦ ھﻢ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﺑﺎﻣﺪاد دﯾﺮوز در ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ
ﺗﮫﺮان ﺑﻪ در ﻣﻼء ﻋﺎم ﺑﻪ دارآوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﯾﮏ ﺷﺎھﺪ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺟﺮای ﺣﮑﻢ از ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺼﺐ دارﺑﺴﺖ ﮐﺮده و در ﺷﺐ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﺴﭙﺎﻧﺪن ﭘﻮﺳﺘﺮھﺎﯾﯽ ،ﺳﺎﻋﺖ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ را  ۴ﺻﺒﺢ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ھﻢ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺧﺒﺮ اﻋﺪام اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ  ٣٠٠٠ﻧﻔﺮ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ اﻣﺎ
ﺷﺎھﺪان ﻋﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﻞ ﺣﺪود  ١٠٠٠ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﺲ از اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ،آﻟﺒﻮﻣﯽ از ﻋﮑﺲھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺪام را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ ﻧﯿﺮوھﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎﺑﺪار ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﯾﮏ ﺷﺎھﺪ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﺮوز در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺮﮔﺰاری آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﯾﮑﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ
ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ .دﯾﮕﺮی زﯾﺮ ﻟﺐ ﺣﺮف ﻣﯽزد ،اﻧﮕﺎر ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﻪ را از زﯾﺮ ﭘﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻧﻔﺮ آنھﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ھﻢ ﺑﻌﺪ از ﯾﮑﯽ دو دﻗﯿﻘﻪ ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ
ﺷﺪ.اﻣﺎ ﻧﻔﺮ ﭼﮫﺎرم ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ  ٢۵ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽ زد و ﺗﮑﺎن ﻣﯽﺧﻮرد".
او ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم "ﺣﺪود  ١۵-١٠ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ اﯾﻦ ﺑﻤﯿﺮد و از
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ او را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪادی ﺣﺪود  ۵٠ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﺻﺪا ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ :وﻟﺶ ﮐﻨﯿﺪ .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺎردھﻨﺪﮔﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ .اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻣﺮدم ﻣﺤﻞ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻀﺎ ﻣﺘﺸﻨﺞ ﺷﻮد و
ﭼﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎد ﺑﻮد ﺧﯿﻠﯽھﺎ زﯾﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﺮور ﻓﻀﺎ آرام ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺤﻞ
را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ".
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ،ﻗﺎﺿﯽ ﻓﺮﯾﺪون اﻣﯿﺮآﺑﺎدی ،ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ در ﺟﻤﻊ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ" :اﺟﺮای اﺣﮑﺎم در ﻣﻼء ﻋﺎم ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ دارد و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﻣﺘﺠﺎوزان ﺑﻪ
ﻋﻨﻒ ﺑﻪ طﻮر ﻗﺎطﻊ و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ اﺣﮑﺎم را در ﻣﻼء ﻋﺎم اﺟﺮا
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﮐﯿﻔﺮی ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات در ﻣﻼء ﻋﺎم ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ".

وﻗﺘﯽ "ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﺎدی ﻣﯽﺷﻮد"
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم اﻋﺪام در ﻣﻼء ﻋﺎم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﮫﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  ٩٠ﭼﮫﺎرﺗﻦ از
ﻋﺎﻣﻼن ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﮫﺮ اﺻﻔﮫﺎن ،در ﭘﺎرک ﺑﮫﺸﺖ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎن ھﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ .در
ﺳﯽام ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه ھﻤﺎن ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺳﺎﻧﻪھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ١۵ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی
ﺻﺤﻨﻪ اﻋﺪام ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﻼﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،ﮐﻮدک  ١٧ﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﯾﮏ ورزش ﮐﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺣﻀﻮر ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﺪام ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﻋﺪام در ﻣﻼء ﻋﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺑﮕﺬارد .آنھﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻏﯿﺮ طﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ دارآوﯾﺨﺘﻦ ﯾﮏ
ﻣﺠﺮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرزی از ﺧﺸﻮﻧﺖ رﺳﻤﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ در طﻮل
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ﺳﺎﻟﮫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
آﺳﯿﻪ اﻣﯿﻨﯽ ،ﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ روز ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ از طﺮﯾﻖ
ﻧﮫﺎدھﺎی رﺳﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ را از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻠﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺼﻄﻔﯽ اﻗﻠﯿﻤﺎ ،رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روز ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد" :وﻗﺘﯽ آﻣﺎر
ﺟﺮاﯾﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ،ﻗﺒﺢ آن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﻣﺮی ﻋﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮد".
اداﻣﻪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﻋﺪام در ﻣﻼء ﻋﺎم در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ از آن اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ.
آﯾﺖ ﷲ ﻣﺤﻤﻮد ھﺎﺷﻤﯽ ﺷﺎھﺮودی ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد
ﮐﻪ از اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﻋﺪام در ﻣﻼء ﻋﺎم ﺧﻮدداری ﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ "اﻧﺘﺸﺎر ﻋﮑﺲ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﻋﺪام در رﺳﺎﻧﻪھﺎ" ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در طﻮل ﺳﺎﻟﮫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎھﺪ ﻣﻮارد زﯾﺎدی از اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﻋﺪام در ﻣﻼء ﻋﺎم و اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ
آﻣﯿﺰی از ﺻﺤﻨﻪھﺎی اﻋﺪام ﺑﻮدهاﯾﻢ.
اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﻣﻸ ﻋﺎم در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی ﻣﺠﺮﻣﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻋﺪام در اﯾﺮان از آﻏﺎز ﺳﺎل  ٢٠١١ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﺑﯿﺶ از دو ﻧﻔﺮ در روز ﺑﻮده ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در ﻣﻘﺎم
دوﻣﯿﻦ اﻋﺪام ﮐﻨﻨﺪه در ﺟﮫﺎن ،ﭘﺲ از ﭼﯿﻦ ،ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .آﻣﺎرھﺎی ﺳﺎل ﻧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در آﺧﺮﯾﻦ روزھﺎی ﺳﺎل  ٩٠ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رﺗﺒﻪھﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی در اﯾﻦ ﺟﺪول ﺻﻌﻮد ﮐﻨﺪ.
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