
26/06/2018 اعدام متھم زیر ١٨ سالھ درصبح چھارشنبھ: قوه قضاییھ تقویم قمری را بھ جای تقویم شمسی مبنای تعریف سن قرار داد – کمپین حقوق بشر در ایران

https://persian.iranhumanrights.org/1390/06/execution_dadashi/ 1/5

(/https://www.facebook.com/iranhumanrights.org) (https://twitter.com/ICHRI_FA) 

(https://www.youtube.com/user/IntlCampforHRinIran) (https://soundcloud.com/ichripodcasts) 

ENGLISH (https://www.iranhumanrights.org/) | فارسی

(/HTTPS://WWW.IRANHUMANRIGHTS.ORG/MEDIA/2018-2) کمپین در رسانھ  ھای جھانی (/HTTPS://PERSIAN.IRANHUMANRIGHTS.ORG/PUBLICATIONS) انتشارات  چندرسانھ اى

(/HTTPS://PERSIAN.IRANHUMANRIGHTS.ORG/CATEGORY/LATEST-NEWS)  آخرین خبرھا (/HTTPS://PERSIAN.IRANHUMANRIGHTS.ORG/CATEGORY/STATEMENTS) بیانیھ

خانھ (/)

شھریور ٣٠, ١٣٩٠

اعدام متھم زیر ١٨ سالھ درصبح چھارشنبھ:
قوه قضاییھ تقویم قمری را بھ جای تقویم

شمسی مبنای تعریف سن قرار داد

قوه قضاییھ ایران چھارشنبھ صبح متھم بھ قتل روح هللا داداشی یکی از ورزشکاران ایران را در مالء عام اجرا کرد در حالی کھ فرد اعدام شده در لحظھ اعدام زیر
ھجده سال سن داشت. علیرضا مالسلطانی خود اعتراف کرده بود کھ با ضربھ چاقو روح هللا داداشی را از پای درآورده است. این اعدام ساعت چھار ونیم صبح در
منطقھ چھل وپنج متری گلشھر کرج انجام گرفت. با اینکھ سازمان ھای حقوق بشری بارھا قوه قضاییھ را بھ خاطر اعدام افراد زیر ھجده سال محکوم کرده اند طبق
یک روال متداول افراد متھم تا زمانی کھ بھ سن ١٨ سالگی برسند در زندان می مانند و پس از آن اعدام می شوند با این وجود این اعدام در حالی صورت گرفت کھ

متھم چند ماه تا سن ھجده سالگی فاصلھ داشت.
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اعدام نوجوانی دیگر که ھنگام جان باختن زیر ١٨ سال بوده است. یک مقام
قضایی گفته است که مبنای محاسبه سن وی براساس سال قمری است
در حالی که مبنای تقویم رسمی ایران شمسی و ٣۶۵ روزه است نه قمری

و٣۵۵ روزه. عکس خبرگزاری فارس

علی رضوان منش نماینده دادستان و مدعی العموم حاضر  بھ خبرگزاری فارس دقایقی پس از اعدام درخصوص ابھاماتی کھ درباره سن متھم اعدام شده وجود داشت
گفت کھ مالک سن افراد نھ تقویم شمسی ٣۶۵ روزه بلکھ تقویم قمری ٣۵۵ روزه است. او گفتھ است: «  مالک عمل در قانون بلوغ شرعی است کھ بر اساس ماه ھای

قمری محاسبھ می گردد.   قاتل از این نظر بیش از ١٨ سال عمر کرده بود و بنابر این ھیچ منع شرعی و یا قانونی برای اجرای حکم قصاص وجود نداشت. البتھ
علی رضا مالسلطانی از نظر ماه ھای شمسی حدود دو ماه کمتر از ١٨ سال سن داشت و طبیعی است مالک عمل در قانون سن شمسی نیست و ما بر اساس بلوغ

شرعی عمل می کنیم….این حکم توسط ١۵ قاضی ارشد تایید و در نھایت نیز بھ تایید رئیس قوه قضاییھ رسیده است.»

اگرچھ در تاریخ ٢۴ مھرماه ١٣٨٧، حسین ذبحی، معاون قضایی دادستان کل کشور بھ خبرگزاری رسمی دولتی جمھوری اسالمی ایران (ایرنا) گفت کھ احکام اعدام
نوجوانان بزھکار بھ حبس تبدیل خواھد شد. حسین ذبحی در توضیح این بخشنامھ بھ ایرنا گفت: “بر اساس این بخشنامھ مجازات افراد کمتر از ١٨ سال سن در

مرحلھ نخست با یک درجھ تخفیف بھ حبس ابد کاھش خواھد یافت و در مرحلھ دوم نیز بھ ١۵ سال حبس محکوم می شوند، ضمن آنکھ در صورت اصالح رفتار
((http://shahrvandemrouz.com/content/3775/print.aspx) منبع) ”.مجرمان کمتر از ١٨ سال سن، این افراد می توانند با آزادی مشروط، مشمول رأفت اسالمی شوند

رضوان منش درحالی تاکید کرد کھ « ازنظر قانونی و شرعی کھ مالک عمل دستگاه قضایی است، ھیچ منعی برای اجرای حکم در این تاریخ وجود نداشت» کھ تقویم
رسمی کشور براساس سال شمسی ٣۶۵ روزه است و آنچھ در قوانین بین المللی درخصوص سن ١٨ سالگی بھ عنوان مبنای تعیین خروج از کودکی و ورود بھ

دنیای بزرگساالن محسوب می شود نیز براساس تقویم ٣۶۵ روزه است.

ایران با امضای پیمان ھای بین المللی ازجملھ پیمان حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی کھ در آنھا مجازات اعدام نوجوانان زیر ١٨ سال مطلقا
ممنوع شده است، بھ این پیمان ھا پیوستھ است، با این حال احکام اعدام نوجوانان، علیرغم ممنوعیت آن، در ایران صادر واجرا می شود. چھار کشور عربستان

سعودی، یمن، پاکستان و سودان نیز ھمچنان بھ اجرای این عمل فجیع ادامھ می دھند.

خبرگزاری ایسنا (http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1852406&Lang=P)با انتشارگزارشی از اجرای حکم اعدام نوشتھ است کھ  «علیرضا مال سلطانی، قاتل روح هللا

داداشی پیش از اجرای حکم بار ھا با فریاد نام ائمھ اطھار تقاضای بخشش از اولیای دم و عفو گناھانش از سوی خداوند را داشت». ھمچنین این خبرگزاری نوشتھ کھ
اعدام قاتل «روح هللا داداشی» با حضور حدود سھ تا چھار ھزار نفر بھ ھمراه بوده است.

 مقالھ بعدی

ھمسر نسرین ستوده: دومین جلسھ دادگاه تعلیق پروانھ وکالت او برگزار نشد؛ خیلی
الغر شده است
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آخرین اخبار
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https://persian.iranhumanrights.org/1397/04/open-letter-) درخواست جمعی از زنان ایرانی از فیفا برای پایان  دادن دائمی بھ ممنوعیت ورود زنان بھ ورزشگاه ھا در ایران

(/distinguished-iranian-women-call-on-�fa-to-demand-iran-end-its-ban-on-women-in-stadiums

https://persian.iranhumanrights.org/1397/04/allow-) بعد از تجربھ بازی ایران-اسپانیا: آیا ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ھا بھ صورت دائمی برداشتھ می شود؟

(/families-to-enter-azadi-staduim-happen-again

https://persian.iranhumanrights.org/1397/03/ramin-hossein-panahi-) قوه قضاییھ از اجرای حکم اعدام رامین حسین پناھی خودداری کند و اجازه اعاده دادرسی بدھد

(/stop-execution-sentence

https://persian.iranhumanrights.org/1397/03/women-dervishes-) ادامھ اعتصاب غذای شش زن درویش در اعتراض بھ رفتار ماموران زندان در زندان قرچک
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١٣٩۶ حق چاپ و کپی برای مرکز حقوق بشر در ایران محفوظ است(نام قبلی مرکز، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران است)
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