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کارنامه ۴٠ساله جمهوری اسالیم در زمینه اعدام
از  1357تا 1397
این لیست شامل  26.325انسان یم باشد که در طول  4٠سال گذشته در ایران اعدام شده
اند:
ی
بخاطر آنکه بر علیه رژیم بیدادگر حاکم فعالیت سیایس یا فرهنگ یم کردند
ی
زندگ ر
بهت برای خود یا برای دیگران تالش یم کردند
بخاطر آنکه برای یک
برای آنکه دگر اندیش بوده و متفاوت از حاکمان و نهادهای وابسته به آن یم اندیشیدند و بجای یک رژیم توتالی رت ،خواهان یک
سیستم دمکراتیک و خواهان رعایت حقوق ر
بش همه بودند
ی
برای آنکه گرایش جنیس دیگری داشته و سبک زندگ دیگری یم خواستند
برای آنکه برای حقوق خود مبارزه یم کردند ،به عنوان یک انسان برای حقوق ر
بش خود.
حت اگر بر علیه انسان ی
ما مجازات اعدام را در کلیت آن محکوم یم کنیم ،ر
هائ صادر شود که ظاهرا جریم مرتکب شده که آن
مجازات را توجیه یم کند.
ر
عدالت و تبایه موجود در ایران
ارقام آورده شده در این جدول را نباید فقط یک عدد دید .آمار موجود اگر چه به خودی خود یئ
را بازتاب یم دهند ،اما رسنوشت کشته شدگان و خانواده و بازماندگان آنها یئ که در پشت هر عدد قرار دارند را نشان نیم دهد .این
جدول یم تواند نقطه آغازی باشد برای ی
آنائ که به دنبال کشف حقیقت و عدالت هستند.
آمار های ارائه شده در این جدول از منابع مختلف و نهادهای مستقل جمع آوری شده که در اینجا رسجمع شده اند .این لیست،
یک لیست ی
نهائ و قطیع نیست ،چرا که برای ی
دولت حقوق ر
غت ر
بشی
برخ سال ها اصال آماری یافت نشده است .سازمان های ر
تاکید دارند که آمار واقیع باید بسیار باالتر از اعداد به دست آمده باشد .آمار ارائه شده در این جدول در مورد اعدام های انجام
پژوهیس در ر
ر
اینتنت و تحلیل داده ها از منابع مختلف موثق و
شده در  40سال حاکمیت جمهوری اسالیم در ایران ،حاصل یک کار
مستقل یم باشد .
ر
بیشت را یم توانید به زبان فاریس در لینک زیر ببینید:
اطالعات
www.hanifhidarnejad.com/Hidarnejad/index.php?option=com_content&task=view&id=11881&Itemid=242
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مرکز اسناد حقوق بشر ایران :لیست اسامی اعدام شدگان در
مرکز اسناد حقوق بشر ایران
https://iranhrdc.org/fa/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2ایران در  9ماهه اول سال  1397شامل  200نفر می باشد.
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سازمان حقوق بشر ایران :گزارش ساالنه اعدام در ایران در سال
2017
https://iranhr.net/fa/articles/3258/

یورو نیوز ،سازمان عفو بین الملل
https://fa.euronews.com/2017/04/11/death-sentences-soar-but-executions-fall-in-2016-says-amnesty

رادیو فردا ،سازمان عفو بین الملل
https://www.radiofarda.com/a/o2-amnesty-execution-iran-pakistan-saudi/27657073.html

سازمان حقوق بشر ایران :در سال  2017دستکم  ۵17نفر در
 2017یک
متوسط/بیش از
کشور جمهوری اسالمی ایران اعدام شدهاند .در سال  2017بهطور 1396
اعدام در طی هر روز انجام شده است و ایران مقام نخست خود در تعداد اعدام نسبت به
سرانه جمعیت را حفظ کرده است.
گزارش سازمان عفو بین الملل« :ایران در سال  2016حداقل
 ۵67نفر از جمله  8زن را اعدام کرد .مقامات مسئول 2۴2
مورد اعدام را از طریق منابع رسمی و نیمه رسمی اعالم
کردند .اما منابع قابل اتکا تایید می کنند که حداقل  32۵مورد
اعدام دیگر عالوه بر رقم رسمی اجرا شده است .حداقل 33
مورد از اعدامها در مالء عام انجام شدند».
سازمان عفو بین الملل :در ایران در سال  201۵میالدی 977
نفر اعدام شده اند.

 ،گزارش ساالنه اعدام در سال 201۴سازمان حقوق بشر ایران

سازمان حقوق بشر ایران 7۵3 :نفر در سال  201۴در ایران
اعدام شدند که در مقایسه با سال قبل  10درصد افزایش داشته
است.

سازمان عفو بین المللل ا حکام اعدام و اجرای مجازات اعدام در سال
2013

گزارش سازمان عفو بین الملل :در ایران تعداد اعدام ها در
سال  2013باز هم افزایش یافت .مقامات ایران یا رسانه های
زیر کنترل یا تایید دولت به طور رسمی اعدام  369تن (
 3۵8مرد و  11زن) را تایید کردند که به نسبت سال 2012
 % 18افزایش را نشان می دهد .با وجود این ،مدارک
معتبری از تعداد زیادی اعدام های مخفیانه در دست است.
منابع قابل اعتماد دست کم  33۵اعدام دیگر (شامل حداقل 18
زن) را گزارش دادند .این تعداد مجموع اعدام ها در سال
 2013را به  70۴مورد می رساند .گزارش ها حاکی است که
احتمال دارد حداقل  11نفر از اعدام شدگان در زمان ارتکاب
جرم اتهامی زیر  18سال سن داشته اند .حداقل  ۴۴اعدام در
انظار عمومی انجام شد .این کار به طور معمول با استفاده از
جرثقیل انجام می شود که محکوم را به وسیله حلقه داری به
دور گردن او در برابر چشمان تماشاگران باال می کشد.

دویچه وله ،گزارش عفو بین الملل از مجازات اعدام در سال 2012

دویچه وله /سازمان عفو بین الملل :در ایران اجرای اعدام 31۴
تن در ایران نیز تایید شده است ،اما سازمان عفو بین الملل گفته
است که شمار واقعی اعدام ها در ایران قطعا ً بیشتر از این
است.
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روژپرس ،گزارش سال  2011سازمان عفو بین الملل
https://rojpress.wordpress.com/2011/05/23/ammensty-international-2011-irans-report/

Amnesty International Report 2011 - Iran
http://www.refworld.org/docid/4dce15626e.html

سازمان حقوق بشر ایران
https://iranhr.net/fa/reports/12/

روژپرس  /گزارش ساالنه عفو بین الملل :دولتمردان
 2۵2مورد اعدام شامل پنج زن و یک مجرم نوجوان را تایید
کردند .گزارشهای معتبری از بیش از  300اعدام دیگر در
دست است که رسما تایید نشده است .اکثر این اعدامها در زندان
وکیل آباد مشهد اجرا شده است .حداقل  1۴3مجرم نوجوان در
انتظار اعدام به سر میبرند .رقمهای واقعی احتماال بیشتر است
زیرا دولتمردان گزارش دهی در باره مجازات اعدام را محدود
کردهاند.
سازمان عفو بین الملل :سازمان حقوق بشر برای ایران :حد اقل
 ۵۴6تن در سال  2010میالدی در ایران اعدام شده اند .سیصد
و دوازده ( ) 312مورد توسط مقامات ایران بصورت رسمی یا
غیر رسمی تایید شده است .بیش از  200مورد اعدام به "حقوق
بشر ایران" گزارش شده اما بدلیل تفاوت تعداد اعدام ها در
گزارش سالیانه درج نشده است .گزارش های مختلف در
در سال  2010 /1389نهادهای دولتی اعدام  2۵2نفر را تائید
می کنند ،اما گزارشات قابل اعتمادی از اعدام  300نفر دیگر

2016 / 139۵

201۵ / 139۴
201۴ / 1393

2013 / 1392

2012 / 1391

2011 / 1390

2010 / 1389

نیز در اختیار می باشد .رقم واقعی باید بیش ازاین باشد .حداقل
یک نوجوان که در زمان ارتکاب جرم زیر  18سال داشته
است ،اعدام شده است .مجازات اعدام از طریق سنگسار هنوز
وجود دارد ،اما خبری از اجرای آن دریافت نشده است .ضرب
و شتم و قطع دست و پا در ابعاد باال هنوز اجرا می شود.
Amnesty International Report 2010 - Iran

سازمان عفو بین الملل :در سال  2009 /1386حداقل  388نفر
اعدام شده اند .از جمله یک نفر از طریق سنگسار .حداقل پنج
نفر در زمان ارتکاب جرم زیر  18سال داشته اند .ایران از
معدود کشورهائی است که همچنان مجازات اعدام در مورد
افرادی که در زمان ارتکاب به جرم زیر  18سال داشته اند را
اجرا می کند.

Amnesty International Report 2009 - Iran

سازمان عفو بین الملل :در سال  2008 /1387حداقل 3۴6
مورد اعدام شناخته شده می باشد .آمار واقعی احتماال بسیار
بیش از این است .در بین اعدام شدگان افرادی که در زمان
ارتکاب جرم زیر  18سال سن د اشته اند نیز وجود دارد .دو نفر
نیز از طریق سنگسار اعدام شده اند.

Amnesty International Report 2008 - Iran

سازمان عفو بین الملل :برای سال  2007 /1386دستکم 33۵
اعدام گزارش شده است .از جمله  7نفر زیر  18سال .احکامی
مانند سنگسار ،قطع دست و پا و شالق زدن نیز همچنان اجرا
می شود.

فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی

در فاصله زمانی مهر ماه ( 138۴اکتبر  )200۵تا شهریور
( 138۵سپتامبر  )2006در ایران تعداد  111نفر اعدام شده
اند.

فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی

در فاصله زمانی مهر ماه ( 1383اکتبر  )200۴تا شهریور
( 138۴سپتامبر  7۵ )200۵نفر اعدام شده اند.

گزارش و تحلیل مجازات اعدام در ایران (از آغاز -1380نیمه اول
)1383

برای سال  1383از سازمان عفو بین الملل گزارشی یافت نشد.
در یک گزارش از آقای عمادالدین باقی برای نیمه اول سال
 1383یک لیست شامل  117نفر موجود است که در زیر حکم
اعدام قرار دارند که از این تعداد حکم اعدام در مورد  39نفر
به اجرا در آمده است .بنابر این ،آمار اعدام برای سال 1383
حداقل  39نفر می باشد.

Amnesty International Report 2003 - Iran

سازمان عفو بین الملل :حداقل  108نفر در سال 2003 /1382
اعدام شده اند ،بسیاری از اعدام ها در مالء عام بوده است.
حداقل دو مورد سنگسار انجام شده است.

Amnesty International Report 2003 - Iran

سازمان عفو بین الملل :در سال  1381برابر با  2002میالدی
حداقل  113نفر اعدام شده اند.

Amnesty International Report 2002 - Iran

سازمان عفو بین الملل :در سال  2001 /1380حداقل  139نفر
اعدام شده اند.

Amnesty International Report 2001 - Iran

سازمان عفو بین الملل :حداقل  7۵نفر در سال 1379 / 2000
اعدام شده اند ،آمار واقعی باید بسیار بیش از این باشد.

Amnesty International Report 2000 - Iran

سازمان عفو بین الملل  16۵اعدام را برای سال 1378 /1999
در ایران به ثبت رسانده است .عدد واقعی باید بیشتر از این
باشد.
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Amnesty International Report 1999 - Iran
http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=3ae6aa074&skip=0&query=Amnesty%20International%20Report%201998%20%20Iran

Amnesty International Report 1998 - Iran
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Amnesty International Report 1996 - Iran
http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=3ae6aa0a78&skip=0&query=Amnesty%20International%20Report%201997%20%20Iran
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سازمان عفو بین الملل :در سال  1377 /1997اعدام ها در
ایران همچنان اعدام داشته است .چند ده نفر اعدام شده اند ،از
جمله مواردی در مالء عام .تعداد واقعی باید بسیار زیاد باشد.
سازمان عفو بین الملل :حداقل  1۴3نفر در سال 1997 /1376
در ایران اعدام شده اند .تعداد نا مشخصی را نیز باید به این
آمار اضافه کرد.
سازمان عفو ین الملل :دستکم  110نفر در سال 1996 /137۵
در ایران اعدام شده اند ،از جمله تعداد زیادی زندانی سیاسی
سازمان عفو بین الملل :حداقل  ۴7مورد اعدام در سال /137۴
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Amnesty International Report 1995 - Iran
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Amnesty International Report 1994 – Iran
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https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1000011993ENGLISH.PDF

Amnesty International Report 1992
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Amnesty International Report 1991
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Amnesty International Report 1990
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بیانیه مطبوعاتی سازمان عفو بین الملل
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1395132018PERSIAN.PDF
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گفتگوی تلویزیون اندیشه با ایرج مصداقی
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 199۵گزارش شده است .عالوه بر آن تعداد زیادی سربه
نیست شدن در داخل و خارج کشور نیز گزارش شده است.
سازمان عفو بین الملل :در سال  199۴ /1373حداقل  193نفر
از جمله زندانیان سیاسی اعدام شده اند.
سازمان عفو بین الملل :حداقل  93نفر در سال 1993 /1372
اعدام شده اند ،از جمله زندانیان سیاسی .بسیاری از مخالفین
رژیم در داخل و خارج کشور ربوده یا سربه نیست شده اند ،به
نظر می رسد که این افراد در روندی غیر قضائی ،هدف اعدام
از سوی ماموران دولتی شده اند.
سازمان عفو بین الملل :حداقل  330نفر در سال 1992 /1371
در ایران اعدام شده اند از جمله ده ها زندانی سیاسی.
سازمان عفو بین الملل :در سال  1991 /1370حداقل  77۵نفر
اعدام شده اند ،اکثرا در ارتباط با مرتبط با مواد مخدر.
سازمان عفو بین الملل :در سال  1990 /1369بیش از 7۵0
نفر در ایران اعدام شده اند .از جمله  ۴00نفر در ارتباط با
مجازات های مرتبط با مواد مخدر .همچنین شمار زیادی از
مخالفین رژیم در خارج کشور نیز قربانی احکام اعدام شده اند.
سازمان عفو بین الملل :در سال  1989 /1368روزنامه های
رسمی در ایران بیش از  1۵00مورد اعدام را گزارش کرده
اند ،از جمله بیش از  1000نفر مرتبط با مجازات های مربوط
به مواد مخدر .برخی از به ظاهر متهمین به قاچاق مواد مخدر
احتماال زندانی سیاسی هستند .بیش از  ۴0مورد از اعدام ها از
طریق سنگسار بوده است.
سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی افشا کننده اعالم کرد
که مقامات و مسئوالن حکومتی ایران با پنهان نگه داشتن
سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که
 30سال قبل به صورت قهری ناپدید شده و طی رویه ای فرا
قضایی در زندان ها اعدام شد ند ،همچنان در حال ارتکاب
«جنایت علیه بشریت » هستند این سازمان در گزارش جدید
خود با عنوان « اسرار به خون آغشته  :چرا کشتار  67جنایت
ادامه دار علیه بشریت است؟ » ،که در  200صفحه منتشر
شده است ،از سازمان ملل خواسته است که تحقیقاتی مستقل و
جامع در باره ی این ناپدید کردن های قهری و اعدام های فرا
قضایی ،به عنوان جرایمی که به مدت سه دهه بدون مجازات
مانده اند ،انجام دهد .فیلیپ لوتر ،مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه
و آفریقای شمالی عفو بین الملل ،گفت« :این گزارش سیاست
های انکار و تحریفی که مسئوالن حکومتی در ایران برای سه
دهه در رابطه با کشتار  67در عرصه داخلی و بین المللی
پیش برده اند را زیر ذره بین قرار می دهد و نشان می دهد که
آنها چگونه سعی داشته اند این حقیقت را که در ظرف چند
هفته در تابستان  ،1367هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی
را قهرا ناپدید کرده و بطور سازمان یافته کشتند ،از اذهان
عمومی پنهان کنند».
...............
ایرج مصداقی ،زندانی سیاسی سابق و از جان به در بردگان از
کشتار  1367با استناد به کتاب خاطرات آیت هللا منتظری که
در آنزمان قائم مقام خمینی بود و به اطالعات درون حکومتی
دسترسی داشته ،آمار  3800اعدام شده را بیشتر به واقعیت
نزدیک می داند .او همچنین در گزارش سازمان عفو بین الملل
که در باال به آن اشاره شد ،ضعف ها ،اشکاالت و حتی
اطالعات غیر دقیقی یافته که در مصاحبه های خود با رسانه
های مختلف به آن ها اشاره کرده است.
..............
اسامی اعدام شدگان  ،1367برگرفته از سایت کمیته دفاع از
حقوق بشر در ایران – سوئد /شامل اسامی  ۴672نفر
سازمان عفو بین الملل :حداقل  1۵8اعدام در سال /1366
 1987ثبت شده است .اعدام زندانیان سیاسی کماکان بطور
مخفیانه انجام می شود .باور بر این است که شمار واقعی اعدام
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ها بسیار باالتر از این میزان می باشد.
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سازمان عفو بین الملل :در ایران در سال 11۵ 1986 /136۵
مورد اعدام به دالیل سیاسی یا به دلیل مجازات های جزائی ثبت
شده است .باور بر این است که تعداد واقعی اعدام ها بسیار
باالتر از این میزان است .زندانیان سیاسی در یک دادرسی
ناعادالنه و بدون اطالع افکار عمومی محاکمه شده و در
موردشان حکم صادر می شود ،بی آنکه به وکیل یا مشاور
حقوقی دسترسی داشته باشند .برآورد می شود شمار زیادی از
زندانیان سیاسی که فعالیت های غیر خشونت آمیز داشته اند،
کماکان در زندان بسر می برند .شکنجه و بد رفتاری برعلیه
زندانیان سیاسی ،موارد زیادی از سنگسار ،به قتل رساندن،
قطع دست و پا و شالق زدن از روش هائی هستند که بر اساس
احکام دادگاه ها به اجرا در می آیند.
برای این سال آمار تفکیک شده در دست نیست.
برای این سال آمار تفکیک شده در دست نیست.
برای این سال آمار تفکیک شده در دست نیست.
برای این سال آمار تفکیک شده در دست نیست.

سایت ایران آرشیو ،کمیته دفاع از حقوق بشر ایران سوئد
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/edamha_1360.pdf
https://www.iran-archive.com/edamiha
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اسامی و مشخصات  10787نفر اعدام شدگان گروه های
سیاسی مختلف.
برای این سال آمار تفکیک شده در دست نیست.
برای این سال آمار تفکیک شده در دست نیست.
سازمان عفو بین الملل در گزارش ساالنه خود که در سال
 1980منتشر شده است موارد نقض حقوق بشر در دوره زمانی
اول ماه مه  1979تا  30آپریل  1980را ثبت کرده است .در
این گزارش در اشاره به ایران می آورد :برآورد می شود که از
زمان انقالب بهمن  / 13۵7فوریه ( 1979تا پایان تنظیم
گزارش یعنی پایان آوریل  /1980خرداد  ،13۵9یعنی در
طول حدودا  1۵ماه)  800تا  1000نفر اعدام شده اند که اغلب
وابستگان به حکومت پیشین ،بهائیان ،یهودیان یا وابستگان به
اقلیت های قومی /اتنیکی و اعضاء برخی سازمان های چپ و
مارکسیستی و نیز مجرمین مواد مخدر و خالفکاران جنسی را
شامل می شود.

1986 / 136۵

198۵ / 136۴
198۴ / 1363
1983 / 1362
1982 / 1361
 1360تا 1981 / 136۴
تا 198۵
1980 / 13۵9
1979 / 13۵8
بهمن  1357تا خرداد
 / 1359فوریه  1979تا
پایان آوریل 1980

گردآوری داده های موجود در این جدول را حنیف حیدرنژاد انجام داده و آن را در اختیار انجمن یاری رسانی پزشکی به پناهجویان شهر
بوخوم قرار داده است.

