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 1388آذر  9

 محضر مبارك حضرت آيت اهللا سيد علي خامنه اي، مقام معظم رهبري جمهوري اسالمي ايران،

در پرونده تعدادي از پس از عرض سالم و تقديم احترامات فائقه، محترما به استحضار حضرتعالي ميرساند كه غرض از نگارش اين نامه، تقاضاي تجديدنظر 
اني است كه طي سنوات گذشته در دادگاه متهم به عمل لواط شده و از سوي مقامات قوه محترمه قضاييه به اعدام محكوم شهروندان نوجوان و جوان اير

  .گرديده اند

 قانون مجازات اسالمي، و تنها با استناد به 126تا  114نكته قابل توجه در اكثر پرونده هاي ذيل اين است كه، قضات محترم دادگاه  بر خالف نص مواد 
، حكم اعدام ) شاهد عادل 4و بدون داشتن (ميگيرد و يا به استناد ادعاي شاكي صورت  تيو تحت آزار و اذ يكه در زمان بازپرس  متهمان هيعترافات اولا

ه اقرار كننده بالغ اقرار در صورتي نافذ است ك " لواطدر مورد  ،يقانون مجازات اسالم 116است كه مطابق ماده  يدر حال نيا. متهمان را صادر مينمايند
چهار مرد عادل لواط ثابت  با شهادت كمتر از  "قانون مجازات اسالمي مقرر ميدارد كه  118مضافا اينكه ماده  ".، عاقل ، مختار و داراي قصد باشد 

  ." نميشود و شهود به قذف محكوم ميشوند

. محكومين به لواط قرار ميدهدبراي را مبناي صدور حكم اعدام  "قاضي علم"بعالوه مكررا مشاهده گرديده است كه در غياب ادله كافي، دادگاه  
 يكه علم قاض دارديمقرر م يقانون مجازات اسالم 120ماده  رد،يبعنوان ادله مورد استناد قرار گ توانديم يمرتبط با لواط، علم قاض يهرچند در پرونده ها

علم خود را  يمتعارف قياز كدام طر قضات محترم ستيمعلوم ن ك و شواهد در اين پرونده ها،با توجه به فقدان مدار. "از طرق متعارف حاصل شود" ديبا
  .ندبدست آورده ا

  :از جمله اين پرونده هاي اعدام، ميتوان به موارد زير اشاره نمود

به  اردبيل استان يفريك كي ي شعبه يبا قرار بازداشت از سو 10/3/1386 خيدر تاركه  1363متولد  زاهللايقاسم بشكول فرزند عزآقاي  .1
اتهام قاضي محترم پرونده، آقاي بشكول و دوست وي را علي رغم  عدم وجود ادله متقن به . شد ليزندان اردب ي اتهام لواط به عنف روانه

طناب دار  ان پرونده اكنون در زندان بسربرده و در صورت عدم الغاي حكم اعدامشان،  بهمتهمنمود و  به اعدام محكوم "لواط به عنف"
 .آويخته خواهند شد

، فردي را بدليل ارتكاب شعبه چهارم دادگاه كيفري استان فارس،  1387در اول اسفند سال  "روز آنالين"مطابق مندرجات نشريه اينترنتي   .2
كه موضوع  نمود عالما وي رسماباخبر شدن شاكي پرونده از چنين حكمي، متعاقب  .به اعدام از طريق پرتاب از كوه محكوم نمود  عمل لواط

 دادگاه محترم با اين ادله كه با توجه بهاما . نمايددرخواست مختومه كردن پرونده را مي دادن، رضايت ضمن   و  بودهشكايتش به كلي منتفي 
پرونده   .ينمايداين پرونده ماعاده دادرسي  ، حكم بهكافي نيست براي مختومه نمودن پرونده رضايت شاكي ، در پرونده لواط جنبه حق الهي

 .مذكور عليرغم وجود شاكي خصوصي همچنان مفتوح بوده و متهم همچنان در انتظار حكم دادگاه ميباشد
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كه  مطابق ( مهدي پوران ،يديابراهيم حم ،يشعبه دوم دادگاه كيفري استان آذربايجان شرقي چهار نفر به نامهاي حميد طاق محترم قضات .3
را به اتهام لواط به استناد علم قاضي در خرداد ماه سال هشتاد و  ييو محمد رضا )سال بيشتر نداشته 17عمل اتهامات وارده در زمان ارتكاب 

بوده ودر انتظار تقاضاي تجديد نظر در حكم صادره از سوي  زيدر حال حاضر در زندان تبر متهمين فوق الذكر. هفت به اعدام محكوم نمودند 
 .ميبرند ديوان عالي كشور به سر

 پدر ابراهيممتعلق به  كشاورزي مشغول تخريب زمينطابق اظهارات وكيل متهمين، اين چهار نفر ساعاتي پس از درگيري با چهار جوان كه م 
، كه يكي از  به نام حجت يا ساله 19جوان دستگيري متهمان پس از آن صورت گرفت كه .  بودند، از سوي نيروهاي انتظامي دستگير شدند

او  با اين چهار نفر شد كه  يمدع سيبا مراجعه به پل تخريب زمين كشاورزي و داراي سابقه دشمني خانوادگي با متهمين بود،افراد مشغول به 
يي ميگويند ماموران پليس سه روز آنها را در كالنتري رضاو  پوراني، ديحمي، طاقآقايان .  اند كرده جنسي به او تعرض شده و سپسريدرگ

اگر يك نفر از  "نيروهاي انتظامي حتي پيشنهاد دادند كه . اعتراف كنند "عمل لواط"و شتم قرار دادند تا آنها به محل مورد شكنجه و ضرب 
عليرغم تداوم ضرب و شتم و فشار پليس، هيچ . " ديشو يشما اين كار را گردن بگيرد يك نفر شما به زندان خواهد رفت و بقيه شما آزاد م

  .عمل لواط اعتراف ننمودنديك از دستگير شدگان به انجام 

براي آزادي موقت متهمين موافقت مينمايد، اما چهار متهم نامبرده بدليل  ميليون توماني به عنوان وثيقه 10با صدور قرار دادگاه  ابتدايي 
سه داد و متهمان پرونده رسيدگي به اين پرونده تشكيل جل دادگاه 20/3/87در تاريخ  .را در زندان سپري نمودندروز  28مبلغ الزم   نداشتن

   .اما معاون دادستان بر اساس اتهام عمل لواط، براي متهمين تقاضاي اعدام كرد. بر بيگناهي خود تاكيد كردند

حكم 30/4/1387 خيدوم دادگاه كيفري استان آذربايجان شرقي پس از گذشت سه ماه از تشكيل پرونده با استناد به علم قاضي در تار شعبه
خود  ياثبات ادعا يبرا يكه شاهد بوداعالم كرده  يدر تمام مراحل دادرس يشاكبه گفته وكيل پرونده، . استن چهار نفر داده به اعدام اي

 .دهند يم پرونده متهمان انيشهادت كذب به ز زيو آنها ن يخود را به عنوان شاهد معرف وامجلسه دادگاه سه نفر از اق نيدر آخر ي ويول،  دندار

ارتكاب ساله در شهرستان سردشت به دليل  18 "لقمان حمزه پور"ساله و  19 "حمزه چاوي"دوجوان به نامهاي  1377در بهمن ماه سال  .4
 .شدند و متاسفانه تا كنون از  وضعيت آنها اطالعي در دست نيستبازداشت  لواط

نجام  عمل لواط به اعدام محكوم گرديد و مدتي پيش نيز حكم مطابق اطالع ما، محسن قبرايي، نوجوان شيرازي از سوي دادگاه به اتهام ا .5
وي همواره بر بيگناهي خود اصرار داشته و حتي مطابق پرونده دادگاه، اتهام لواط وي به . اعدام وي از سوي ديوان عالي كشور تنفيذ گرديد

 .ه نقض نشود، محسن بزودي اعدام خواهد شدبا اينهمه چنانچه حكم دادگا. زماني برميگردد كه وي هنوز به سن بلوغ نرسيده بود

سالگي به دليل ارتكاب عمل لواط  16در سن  1385هجري خورشيدي، در سال  1368و متولد سال  فرزند اكبر ، نعمت صفويآقاي   .6
بس، سرانجام در ماه ح 32پس از  بيش از. بازداشت و پس از محاكمه در دادگاه اطفال از سوي دادگستري اردبيل به اعدام محكوم گرديد 

ديوان عالي كشور حكم اعدام وي را رد نمود و پرونده وي اكنون براي اعاده دادرسي به شعبه هم ارز اعاده  1387اسفند سال  14تاريخ 
يده پرونده آقاي صفوي، هنوز مفتوح بوده و احتمال محكوميت اعدام وي بدليل اتهام لواط در زماني كه وي هنوز به سن بلوغ نرس. شده است

 .بود، وجود دارد
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 رهبر معظم نظام جمهوري اسالمي،

م دادگاه احكاتنسيخ حضرتعالي بعنوان باالترين مقام سياسي و مذهبي در ايران، ميتوانيد از اختيارات قانوني و حقوقي خود استفاده كرده و تقاضاي تعليق يا 
كه از قدرت قانوني خود بهره جسته و جان اين  تقاضا داريمآن مقام معظم صميمانه ما از . رديدگ مواردرا نموده، يا خواستار اعاده دادرسي در اين 

  .بيگناه را از خطر مرگ نجات دهد انشهروند

نظر كميسيون حقوق مطابق  .بعقيده ما مجازات اعدام، خصوصا در موارد مربوط به تجاوز به عنف، مجازاتي ناعادالنه و نامتناسب با ماهيت جنحه است 
ميثاق  6نقض ماده    }كه در قوانين جزايي ايران از آن بعنوان لواط نام برده ميشود{ مان ملل متحد، كشتن افراد بدليل انجام عمل همجنسگرايانه بشر ساز

اختيار تام خود  بعالوه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل مقرر ميدارد كه قتل كساني كه عاقل و بالغ بوده و با.  ميباشد بين المللي حقوق مدني و سياسي
مقرر  رانيا ياسالم يقانون مدني جمهور 9ماده . كنوانسيون فوق ميباشد 26و  17در خلوت با يكديگر رابطه همجنسگرايانه برقرار ميكنند، ناقض ماده 

از آنجا كه ميثاق ياد شده در . »مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است« كه  دارديم
، هم ناقض ميثاق براي عمل لواطوضع نشده، حكم اعدام  ثاقرسيده و تاكنون نيز قانوني مخالف با اين بند مي يمل يبه تصويب مجلس شورا 1354سال 

  .است  رانيا ياسالم يجمهور يبين المللي حقوق مدني و سياسي و هم ناقض قانون مدن

ق، متهمان پرونده ، بدليل ارتكاب عملي كه بعنوان يك طفل و قبل از رسيدن به سن بلوغ صورت گرفته است به اعدام محكوم در برخي از موارد فو
اطفال درصورت ارتكاب جرم مبري از  "كه  دارديمقرر م يقانون مجازات اسالم 49ماده . اين امر خالف مقررات حقوقي وبين المللي است. گرديده اند

سال  18هايي كه افراد زير  حكم مجازات مرگ نبايد براي جرم«: ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 6ماده  5مطابق بند  ."هستندمسووليت كيفري 
مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و « كه  دارديمقرر م رانيا ياسالم يقانون مدني جمهور 9ماده . »مرتكب شده اند صادر شود

رسيده و تاكنون نيز قانوني  يمل يبه تصويب مجلس شورا 1354از آنجا كه ميثاق ياد شده در سال . »شده باشد در حكم قانون است ددول منعقساير 
 يدن، هم ناقض ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و هم ناقض قانون مسال 18اطفال زير مخالف با اين بند ميثاق وضع نشده، بنابر اين حكم اعدام 

  .است  رانيا ياسالم يجمهور

انعي و محقق جداي از قوانين و تعهدات بين المللي كه جمهوري اسالمي ايران بدانها پايبند است ، بسياري از علماي معظم شيعه، از جمله آيات اعظام ص  
  . ندداماد، حكم مجازات اعدام براي جرايم جنسي را در زمان غيبت امام معصوم  الزم االجرا نمي دان

تا در آينده نزديك شاهد لغو ترتيبي اتخاذ فرماييد  خواهشمندمسپاسگذارم و عاجزانه  پرونده ها پيشاپيش از مساعدت معظم له براي حل عاجل اين
 .باشيم مجازات اعدام براي همه  جرايم جنسي، خصوصا عمل لواط،

 

 با تقديم احترامات فائقه

 
  اع از حقوق دگرباشانكري الن جانسون، موسسه بين المللي دف
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 : رونوشت

  رانيا ياسالم يجمهور هيمحترم قوه قضائ استير يجانيالر ياهللا آمل تيحضرت آ

 جناب آقاي منوچهر متكي وزير محترم امور خارجه جمهوري اسالمي ايران


