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  استعھدنامه جھانی حقوق مدنی و سياسی منشورحقوق بشر و ايران امضا کننده 
 

و در شرايطی که جرم ) مانند جنايت عليه بشريت(حکم اعدام تنھا در مورد جرم ھای بسيار خطير: بند دوم از ماده ششم عھدنامه
  . در تطابق با قوانين بين المللی باشد، قابل اعمال است

فراتر از تعريف قوانين بين المللی عمل نمايد  دولت ايران برای ھر جرمی نمی تواند حکم اعدام صادر کند و :بر مبنای ماده فوق
  .و تمام اين فاکتورھا در حين صدور حکم بايد در نظر گرفته شود

 . ھر فردی حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد :اع'ميه جھانی حقوق بشر ٣ماده  •
اين حق بايد بموجب قانون . حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است :لمللی حقوق مدنی و سياسیميثاق بين ا ۶ماده  ١بند  •

 . توان خودسرانه از زندگی محروم کرد ھيچ فردی را نمی. حمايت بشود

  دولتی عليه مردم ھای رشد بی سابقه خشونت
 

 

ھای مواد مخدر، قتل، محاربه و  شھروند به اتھام ٣٠در ديماه سال جاری، بر مبنای گزارشات به ثبت رسيده، 
زندانی نيز بر اساس اتھام قتل، جرايم مواد مخدر، تجاوز و سرقت اعدام  ٧٨تجاوز به اعدام محکوم شدند و 

  .شدند
در مKء عام و در برابر ديدگان ... تن از محکومين نيز با اتھاماتی چون قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه و  ١٢

  .نافذ کودکان و نونھاLن ميھنمان اعدام گرديده اندکنجکاو و 
نسبت به سال گذشته  ٪٢٧طبق آمار فوق و با مقايسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام "

  ."ايم را شاھد بوده ٪۴٠افزايش داشته است، ھم چنين نسبت به ماه پيش نيز افزايش 
ھای رسمی  لنی در شھرھای کوچک انجام ميگيرد که از سوی رسانهھای ع بيگمان موارد ديگری ھم از اعدام

  .ھای قربانيان و حتی ساير زندانيان تاثير گذار است شود، اما بر شھروندان آن شھرھا، خانواده پوشش داده نمی
و  شKق، کتکمجازت  ، مانندغيرانسانی ھایبا اجرای مجازات ايران جمھوری اسKمی دولت :بنابراين

می را در جامعه اعدام در مKءعام، فرھنگ خشونت و بيرح و )زورگيران و باجگيران( لکدکوب کردن اوباش
 .قربانيان ھمين فرھنگ ھستند ...، باجگيری وقتل ھایخKف ينمرتکب ستا بديھی ميدھد و ايران ترويج 

  ھستند مارشد خشونت در جامعه  مسئول مستقيم ايران جمھوری اس'می دولت
347 

 کانون دفاع از حقوق بشر در ايرانھانوفر  يندگینما


