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  اعالميه جھانی حقوق بشر 5 ماده
  .باشد موھن يا بشري شئون و انسانيت برخالف يا و ظالمانه که داد قرار رفتاري يا مجازات يا شکنجه تحت نميتوان را احدي

  

  ی استرانسانيو غ رحمانهيبسنگسار م احکا یاجراصدور و 

  

  
به سردخانه  يهقوه قضائ يتیامن يروھایحکم سنگسار توسط ن یاجساد چھار زن پس از اجرا 2012نوامبر  7 يخدر تار
 يداز شکنجه و ضربات شد یزنان آثار ينآورده شده اند. عالوه بر آثار پرتاب سنگ بر سر و صورت ا یقانون یپزشک

چھار زن روابط نامشروع  ينمندرج در پرونده آنھا جرم ا اداست. طبق مو يتقابل رو يزاز سنگسار ن يشبر بدن آنھا پ
 و مصرف مواد مخدر بوده است. 

  مراجعه نکرده است.  یقانون یاجساد به پزشک يلتحو یبرا یفرد يچگذشته ھ یروزھا ظرف
 نه! يابا خبر ھستند  شان يتخانواده آنان از وضع يابرگزار شده و آ يخیافراد در چه تار يندادگاه ا يستھنوز مشخص ن

را به مثابه اھرم کنترل و فشار در شکنجه و صدور احکام زندان طوالنی اعدام  سنگسار، ايران دولت جمھوری اسالمی
  . رساند یبه قتل مآسيب روحی و جسمی و حتی را  يرانیو به اشکال مختلف شھروندان ا کند یجامعه اعمال م

 يیاز ماجراجو يزن یبلکه افراد عادو کودکان در معرض خطر مرگ قرار دارند  ياسیس ياناز زندان يارینه تنھا بس
  .يستندن در امان نيراو بسيج ا یانتظام يروھاین یھا

 . گيرد یروز به روز شدت م يراندر ا يابانیخ یشتاب زده و اعدام ھا ی، اعدام ھايلبدون دل یاعدام ھا
 یھا يضو تبع يتیجنس یھا يتو محدود یاجتماع یتحت فشارھا ينچن ينازنان و مردان  يران،بجز ا يا،دن یکجا در

 يگيرند؟قرار م  یقرون وسطائ یفاحش و شکنجه ھا
 ينا يهھمصدا شده وعل و شکنجه و زندانھای طويل المدت اعدام صدور احکام سنگسار، ھر گونه يهکه عل برماست

 .  يمآنان باش ھای به پاخاسته، تظلم خواه خانواده يشودکه بصورت آگاھانه وآشکار انجام م یقانون تايجنا

371  

  رانيحقوق بشر در ا دفاع از کانون
 زنان  دفاع از حقوق کميته


