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       فدراسيون بين المللی جامعه ھای حقوق بشر

   جهاني ضد مجازات اعداميويژه نامه براي کنگره

 

  ی دارایھمگ. ت و حقوق با ھم برابرنديثي شوند و از لحاظ حیتمام افراد بشر آزاد زاده م: ١ یماده
یدهين، عقيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، ديژه از حي، به ویزيچ گونه تماي ھی تواند بیھر كس م: ٢ یماده. ار كنند برادری رفتیهيگر با روحيكديد با ي عقل و وجدان ھستند و با

به . ده بھره مند گردين اعFمي ذكرشده در ای ھای آزادیگر، از تمام حقوق و ھمهيت ديا ھر وضعيثروت، وBدت  ،یا اجتماعي ی ملءن منشايگر، و ھمچني دیدهيا ھر عقي یاسيس
ن مستقل، يا سرزمين كشور ي باشد كه شخص به آن تعلق دارد، خواه اینيا سرزمي كشور ین الملليا بي یي، قضایاسي بر وضع سید كه مبتني به عمل آیضيچ تبعيد ھيعFوه نبا

د در يچ كس را نبايھ: ۴ یماده.  داردیت شخصي و امنی آزاد،ی حق زندگیھر فرد: ٣ یماده.  محدود شده باشدیت آن به شكليا حاكمير خودمختار باشد، يا غيمومت يتحت ق
ا ي ی ظالمانه، ضد انسانیا رفتاريا تحت مجازات يد شكنجه شود يچ كس نبايھ: ۵ یماده.  كه باشد، ممنوع استی و دادوستد بردگان به ھر شكلیبردگ.  نگاه داشتیا بندگي یبردگ
 ھستند و یھمه در برابر قانون مساو: ٧ یماده. ت شناخته شودي اش در ھمه جا در برابر قانون به رسمیت حقوقيھر كس حق دارد كه شخص: ۶ یماده. رديز قرار گيرآميتحق

ھمه حق دارند در . كسان قانون برخوردار شونديت يز حما ایضي تبع     چ                                                                                                          يھ یحق دارند ب
ن ي چنی كه برایكي حاضر باشد، و بر ضد ھر تحریهيناقض اعFم                                                                                                          كه یضيمقابل ھر تبع

  .كسان قانون بھره مند گردنديت يحما                                                                                                               د، از يآ  به عملیضيتبع

  ۱۳۸۸۱۳۸۸اسفند اسفند   

  ٢٢٠١٠٠١٠فوريه فوريه 
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  سياست دولتي ايجاد وحشت؛ مجازات اعدام: ايران

   جهاني ضد مجازات اعداميويژه نامه براي کنگره
  

اي در باره مجازات اعدام در جمهوري اسالمي  صفحه۶٠، يک گزارش جامع ١٣٨٨هاي حقوق بشر در ارديبهشت المللي جامعهفدراسيون بين
هاي مختلف مجازات اعدام را مورد بررسي جنبه» مجازات اعدام؛ سياست دولتي ايجاد وحشت: اناير« اين گزارش با عنوان . در ايران منتشر کرد

هاي هاي مذهبي و قومي و روشالمللي، اعدام مجرمان نوجوان، اقليتچارچوب قانوني در داخل کشور، چارچوب حقوقي بين:  از جمله،قرار داد
ها داراي چندين عنواناعدام است و برخي از اين وجود دارد که مجازات آنها جمهوري اسالمي  کيفري در عنوان ٢٠بنا به گزارش، بيش از . اعدام

 1.محسوب شوند» جرم«بعضي ديگر اصال نبايد .  آيندبه شمار نمي» هاترين جنايتمهم«قطعا جزو » جرائم«اکثر اين . عنوان فرعي هستند
المللي ارائه کرد، از جمله اين که با توجه  بينييه نيز به جمهوري اسالمي ايران و جامعههاي حقوق بشر تعدادي توصالمللي جامعهفدراسيون بين

  . هاي اعدام فورا متوقف شوده اجراي حکمن عاداليبه ايرادهاي اساسي در مورد تضمين رسيدگي قضايي و محاکمه

تعداد رو به افزايشي از . اي مجازات اعدام در جهان ادامه داده استمتاسفانه جمهوري اسالمي ايران کماکان به ناهماهنگي با روند رو به رشد الغ
ها پيوسته اند، اما جمهوري اسالمي از نظر تعداد اعدامپيوندند که مجازات اعدام را لغو کردهکشورهاي جهان هر سال به فهرست کشورهايي مي

هايي از توجه به نظر رسد حتا چين نيز نشانه به نظر مي.جهان قرار داشته استها در مقام اول پس از چين در مقام دوم و از نظر تعداد سرانه اعدام
- چين از قاضيان خواست که کاربرد مجازات اعدام را به مرتکبان مهمي قوه قضاييه١٣٨٨دهد، زيرا در بهمن المللي از خود بروز ميجامعه بين

  .هاي سنگسار نيز ادامه داده استه اعدام مجرمان نوجوان و صدور حکمعالوه براين، جمهوري اسالمي ب. ها محدود کنندترين جنايت

                                                 
   pdf.final_Iran_Rapport/pdf/IMG/org.fidh.www://http: به انگليسی 1 

  pdf._Persian_report_Penalty_Death/pdf/IMG/org.fidh.www://http: و به فارسی
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 ـ دي ١٣٨٧دي  (٢٠٠٩ نفر در جمهوري اسالمي اعدام شدند، اين تعداد در ٣۴۶، )١٣٨٧  ـ دي١٣٨۶دي  (٢٠٠٨لي که در سال در حا
 دو مجرم نوجوان را اعدام کرد، ٢٠٠٩در سال  گذشته از اين، در مقايسه با عربستان سعودي که 2. نفر افزايش پيدا کرد٣٨٨به ) ١٣٨٨

 يک مرد در رشت به روش ١٣٨٧ در اسفند 3. رسيدمقام اول جهانبه ال جمهوري اسالمي با اعدام حداقل پنج مجرم نوجوان در همان س
سياسي محکوم به اعدام منتشر به تازگي دو فهرست از زندانيان . ه استادامه پيدا کرداز آن پس نيز  و صدور حکم سنگسار 4سنگسار اعدام شد

  .خورد نفر به چشم مي۶۵ نفر و در ديگري نام ۵۶شده که در يکي از آنها نام 

*********  

  رويدادهاي پس از انتخابات

ن ي  آمحمود احمدي نژاد برندهقرار گرفت، عمومي ي آن به شدت مورد اعتراض نتيجه خرداد که ٢٢در پي انتخابات رياست جمهوري در تاريخ 
 نفر در حال حاضر در زندان ٣٠٠٠بيش از (ها نفر کشته شدند، هزاران نفر دستگير شدند ؛ دهها نفر به اعتراض پرداختند ميليونواعالم شد 

روز  ۵٠در طي مدت .  اعدام شدندهمو مورد تجاوز قرار گرفتند؛ و چند نفرشدند و بسياري از آنها شکنجه ) هستند و اين تعداد رو به افزايش است
 براي اولين بار، بعضي افراد 5. اعدام به ثبت رسيد١١۵ مرداد، حداقل ١۴ خرداد تا روز تحليف رياست جمهوري در روز ٢٢پس از انتخابات، از 

  . شدند6 برضد تقلب در انتخابات متهم به محاربهبه علت شرکت در اعتراض

اولين کساني بودند که به اتهام )  ساله۴۶(و محمدرضا علي زماني )  ساله٢٠ (پورهاي آرش رحماني، دو زنداني به نام١٣٨٨ بهمن ٨در تاريخ 
 در مجازات يا  کاهشي خرداد دستگير و با فريب وعده٢٢ هر دوي آنها چندين ماه پيش از انتخابات 7.جرائم مرتبط با انتخابات اعدام شدند

ه وکيلش گفت که ماموران خواهر حامله او را نزدش آورده و تهديد کرده بودند که پور بعدا برحماني. هاي دروغين دست زده بودندآزادي به اعتراف
پور، بسياري از اقداماتي که به او ي وکيل رحماني به گفته8. او را مورد اذيت و آزار قرار خواهند داد،اعتراف مد نظردر صورت سرباززدن از انجام 

در هاي مشابه  نفر ديگر نيز به اتهام٩در همان روز اعالم شد که .  سال داشت١٨کمتر از شد که او نسبت داده شده بود مربوط به زماني مي
  .برند به سر مياعداممجازات  خطر

ي ايران و قانونگذاران قانون مجازات اسالمي با تفسيري قوه قضاييه
 را در مورد 9االرضنظرانه از فقه شيعه عنوان محاربه و مفسد فيتنگ

ي عربي محاربه که يک واژه. گيرندن حکومت به کار ميبعضي از مخالفا
به بيان . و محارب به معناي جنگجو است» جنگيدن«است به معناي 

محارب کسي در فقه متعارف شيعه و نيز قانون مجازات اسالمي، دقيق، 
قانون مجازات . است که براي ترساندن مردم دست به اسلحه ببرد

سي که به روي مردم سالح بکشد ولي ک«کند که اسالمي حتا تاکيد مي
ي تبصره(» در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست

مفاد فقه را بيش از اندازه مقامات جمهوري اسالمي اما ). ١٨٣ماده 
هاي ي اعضا و هواداران سازماناند تا مفاهيم باال را در بارهگسترش داده

کنند به کار بگيرند، با وجود اين که آنها ممکن است شخصا دست به اسلحه ومت اسالمي قيام مسلحانه ميدر برابر حکهايي که سياسي و گروه
  .نبرده باشند

                                                 
  .ست که تعداد واقعی احتما7 بيشتر استاعدام ثبت کرده است، اما بر اين باور ا ٣٨٨  تعداد،)١٣٨٨ ـ دی ١٣٨٧دی  (٢٠٠٩الملل در سال  عفو بين 2
3 1990-since-offenders-child-of-executions/penalty-death/en/org.amnesty.www://http  
  45، ص pdf.final_Iran_Rapport/pdf/IMG/org.fidh.www://http:  نگاه کنيد به4 
 
520090807-election-presidential-disputed-executions-spike-alarming-iran/releases-press/media-for/en/org.styamne.www://http  

 
6
execution-face-opponents-Political-Iran/org.fidh.www://http-، و ١۴، پانوشت ١٢ھای حقوق بشر، ص المللی جامعهنگاه کنيد به گزارش فدراسيون بين 

Farsi   
 7activists-opposition-two-of-Execution/org.fidh.www://http  
 8html.1412f50700-/107////article/newsitem/news/persian/com.roozonline.www://http  

  ۶ نگاه کنيد به ھمان منبع در پانوشت  9
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هاي پساانتخاباتي آورترين گردش رويدادهاي پس از شروع ناآرامي معترضان پس از انتخابات و اعدام آنها شگرفبر ضِدتصميم طرح اتهام محاربه 
اهللا جنتي،  شد، که در پي آن دبير شوراي نگهبان، آيتآشکار بهمن ٨ع به روشني پس از اعدام دو زنداني سياسي در تاريخ اين موضو. بوده است

ي سياسي در پي ناديده گرفتن  که يک ارادهدکنپوشي تاييد مياين فراخوان بدون پرده. هاي بيشتر شداز قوه قضاييه تجليل کرد و خواهان اعدام
 هايکارگيري مجازات اعدام براي ايجاد وحشت در ميان معترضان است تا از پيگيري خواست و رسيدگي قضايي عادالنه و بهموازين محاکمه

  .انتخابات آزاد، آزادي زندانيان سياسي، مطبوعات، بيان، اجتماع و تشکل دست بردارند

  

  هاي گروهياعدام

در ماه گذشته  هاي حقوق بشر تشريح شد در چندالمللي جامعه فدراسيون بين١٣٨٨ ارديبهشت زارشهاي گروهي که در گي انجام اعدامرويه
 هاي حقوق بشر، چندين اعدام گروهي انجام شده است، به عنوان مثالالمللي جامعهپس از انتشار گزارش فدراسيون بين. ايران ادامه يافته است

؛ ١٣٨٨ ارديبهشت ١٢در زندان تايباد در شمال شرقي ايران،  هاي مرتبط با مواد مخدر محکوم به اتهام٨ اعدام :توان به موارد زير اشاره کردمي
هاي مرتبط  محکوم به اتهام٢۴ تير؛ ١٣ ،هاي مرتبط با مواد مخدر در زندان رجايي شهر در نزديکي کرج محکوم به اتهام٢٠ تير؛ ١١،  نفر١٣

  . تير٢٣ ،ه قومي مخالف حکومت در زندان زاهدان عضو يک گرو١٣ مرداد؛ و ٨ ،با مواد مخدر در همان زندان

  

  هاي مذهبياقليت

-، اذيت و آزار اقليت١٣٨٨ مجازات اعدام در ارديبهشت يهاي حقوق بشر در بارهالمللي جامعه  از زمان انتشار گزارش فدراسيون بين:اهل حق

زاده که به همراه چند نفر از ديگر اعضاي مهدي قاسم. انددهبعضي اعضاي اهل حق به مرگ محکوم ش. هاي مذهبي بي وقفه ادامه داشته است
يونس آقايان يکي ديگر از .  به اتهام  محاربه به دار آويخته شد١٣٨٨رد در اوايل اسفند ب در زندان به سر مي١٣٨٣سال اهل حق دستگير و از 

 تاييد ١٣٨۴سال  محاربه به اعدام محکوم شد و اين حکم در  در زندان به سر برده نيز به اتهام١٣٨٣اعضاي همان گروه مذهبي که از سال 
  .ها وجود نداشته استهايي حاکي از اعدام او منتشر شده، اما امکان تاييد آن گزارش گزارش١٣٨٨در تير ماه . شد

 امور مذهبي و اداري اين جامعه را در هفت نفر از اعضاي جامعه بهاييت که مسئوليت.  اذيت و آزار اقليت بهايي نيز ادامه پيدا کرده است:بهاييان
 ١٣٨٨در ارديبهشت . انداز آن پس با خطر اعدام روبرو بودهو  10،اند دستگير شده١٣٨٨ و ارديبهشت ١٣٨٧ در اسفند ،ايران به عهده داشتند

 برگزار ١٣٨٨ بهمن ٢تعويق، در تاريخ ، پس از چند بار اني دادگاه آناولين جلسه. االرض متهم هستند گفته شد که به عنوان مفسد فيانبه آن
، »بندي شده به بيگانگاني اسناد طبقهارائه«، »همکاري با اسرائيل«، »تبليغ عليه نظام«، »جاسوسي براي بيگانگان« را به ان آن،کيفرخواست. شد
  . ها ممکن است به مجازات مرگ منجر شود تمام اين اتهام11.متهم کرد» االرضافساد في«و » تجمع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت ملي«

به . اندپيروان بهاييت پيوسته به جاسوسي براي اسرائيل و توطئه عليه حکومت متهم و در نتيجه از عمل کردن آزادانه به مذهبشان محروم شده
 يکي از معاونان 12.زي حکومت متهم کردندهاي پس از انتخابات به قصد برانداي بهاييت را به مشارکت در ناآراميتازگي، مقامات ايران جامعه

                                                 
 10i-Baha-the-against-repression-Continuous/org.fidh.www://http; 9%87- وD%8A%8D/%gor.fidh.www://http
-87%9D%9B%8D%85%9D%7A%8D%AC%8D%-8A%8D%88%9D%9A%DA%1B%8D%3B%8D%

87%9D%85%9D%AA%8D%7A%8D%AE%8D%-C8%DB%C8%DB%7A%8D%87%9D%8A%8D%   
 11html.4580article/ir.rajanews.www://http  
 1212_matlab#HTML.dakheli_04_islami_jomhori_13881108/13881108/1388/com.jomhourieslami.www://http        
   News=ID?aspx.NewsView/ISNA/ir.isna://http-1487175و
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 دادستان 13.اند دي ماه دستگير شده۶ها در روز  نفر از پيروان بهاييت به خاطر مشارکت فعال در ناآرامي١۴ ـ ١٣وزارت اطالعات حتا گفت که 
  14.ي اين عده اسلحه و گلوله جنگي کشف شده استادعا کرد که در خانههم تهران 

  

  هاي قومياقليت

  . اندهاي اعدام بودهحکمقربانيان  همواره ازهاي قومي ليتاق

 دادگاه ابتدا. اندبه تازگي دو زنداني سياسي کرد اعدام شده.  زنداني سياسي کرد در حال حاضر با حکم اعدام روبرو هستند٢١حداقل : کُردها
به اتهام محاربه  آبان ٢٠او در تاريخ  .ادر کرده بود، نقض کرد را که دادگاه بدوي ص) ساله٢٨(احسان فتاحيان  سال زندان ١٠تجديد نظر حکم 

 نيز به ) ساله٢٧ (يک مرد جوان کُرد به نام فصيح ياسمني. اعدام شدهاي مخالف کُرد، در زندان سنندج از طريق عضويت در کومله، يکي از گروه
  15.حاربه در خوي در شمال غربي ايران به دار آويخته شد به اتهام م١٣٨٨ دي ١۶خاطر عضويت در حزب حيات آزاد کردستان، در تاريخ 

هاي ناعادالنه به اتهام تعداد قابل توجهي از مردان بلوچ در پي محاکمه. اند اعضاي اقليت قومي بلوچ نيز پيوسته قرباني اعدام بوده:هابلوچ
سه بلوچ . انداعدام شده) تر مشهور به جنداهللاپيش( ايران محاربه ظاهرا به خاطر عضويت در يک گروه مسلح مخالف به نام جنبش مقاومت مردمي

 در همان شهر به دار آويخته پيش چشمان مردمگذاري در زاهدان در  در ارتباط با يک بمب١٣٨٨ ارديبهشت ١٣متهم به محاربه در تاريخ 
از يک محاکمه عادالنه محروم و قرباني يک رويه فوري و دهد آنها گذاري انجام شد که همين نشان مياعدام آنها تنها دو روز پس از بمب. شدند
 خرداد و ١۶ خرداد، دو نفر در روز ٩ديگر اعضاي اقليت بلوچ که به همين اتهام در زاهدان اعدام شدند شامل سه نفر در روز . اندجويانه بودهانتقام
  . اند تير بوده٢٣ نفر در روز ١٣

 گزارش شد که هفت نفر از اعضاي اين اقليت ١٣٨٨در مهرماه . اندا خشونت سرکوب روبرو بوده اعضاي اقليت عرب خوزستان هم ب:هاعرب
  16.برندو قتل يک روحاني شيعه در خطر اعدام فوري به سر مي» اقدام عليه امنيت ملي«به اتهام 

  

  مجرمان نوجوان

عالوه بر مال گل . اندجرم نوجوان در ايران اعدام شدهحداقل پنج م) ١٣٨٨ـ دي ١٣٨٧دي  (٢٠٠٩تر گفته شد، در سال طور که پيشهمان
 چهار نفر ديگر نيز بعدا اعدام 17،مورد اشاره قرار گرفته بودهاي حقوق بشرالمللي جامعه فدراسيون بين١٣٨٨حسن که در گزارش ارديبهشت 

 ١٩ ارديبهشت؛ بهنود شجاعي، به اتهام قتل در تاريخ ٣٠ به اتهام قتل ؛ علي جعفري در ١٣٨٨ ارديبهشت ١١دالرا دارابي، در تاريخ : شدند
 به اتهام تجاوز به دوست دختر خود، با وجود اين که زن مذکور همواره اين موضوع را تکذيب کرده ١٣٨٨ آذر ٢٨مهر و مصلح زماني در تاريخ 

. تر بودند سر برده بودند و زماني اعدام شدند که مسن سال داشتند، اما چندين سال در زندان به١٧هر چهار نفر در زمان وقوع جرم ادعايي . بود
را نيز )  در باالرويدادهاي پس از انتخاباتنگاه کنيد به ( پوربه عالوه، آرش رحماني. اين رويه در جمهوري اسالمي ايران مرسوم است

  .توان يک مجرم نوجوان دانستاحتماال مي

  

                                                 
 1312_matlab#HTML.idakhel_04_islami_jomhori_13881108/13881108/1388/com.jomhourieslami.www://http  
 148810190440=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http  
 15shtml.executed_fasih_06l_100106/01/2010/iran/npersia/uk.co.bbc.www://http  
 162009/109/13MDE/info/library/en/org.amnesty://http  
  ٢۴، شماره ٠٣، ص pdf.final_Iran_Rapport/pdf/IMG/org.fidh.www/:/http:  نگاه کنيد به17 
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  سنگسار

سنگسار محکوم شده به  که  دو نفر نيز18.ي سنگسار اعدام شددر شهر رشت در شمال ايران به وسيله ١٣٨٧يک مرد به نام ولي آزاد در اسفند 
در هنگام نگارش، حداقل هشت زن و سه مرد محکوم به .  و رحيم محمدي20.افسانه ر:  به دار آويخته شدند19،بودند، همانند عبداهللا فريور مقدم

در (، سکينه محمدي )همسر رحيم محمدي( اسکندري، خيريه واالنيا، اشرف کلهري، کبري بابائي ايران: اين زنان عبارتند از. سنگسار هستند
سه مرد مذکور ).  ساله، در اروميه، مادر دو فرزند٣٠(خ، سريمه سجادي . ، هاشمي نسب، م)تبريز، درخواست تجديد نظر او دو بار رد شده است

  21). محکوم شد١٣٨٧در خرداد (، محمد علي نويد خمامي و نقي احمدي )ه، داراي يک فرزند ساله، در ارومي٣٢(بوعلي جانفشاني : عبارتند از

  چارچوب قانوني داخلي

اما مجلس . ، قانون مجازات اسالمي اصالح نشده است١٣٨٨هاي حقوق بشر در ارديبهشت المللي جامعهاز زمان انتشار گزارش فدراسيون بين
 تبصره به تصويب ٢٠۴ ماده و ٧٣٧ بااي  حقوقي اختيار داده است تا اليحه کميسيون قضايي و امور قانون اساسي به٨۵با استناد به اصل 

 به تصويب 23 آذر اجراي آزمايشي قانون جديد را به مدت پنج سال٢۵ مجلس در روز 22.برساند و جايگزين قانون مجازات اسالمي جاري سازد
 آن را به مجلس بازگرداند و خواهان ١٣٨٨دم مغايرت با قانون اساسي و شرع، در اواخر دي اما شوراي نگهبان پس از بررسي آن براي ع. رسانيد

اشکاالت شرعي عديده و ابهامات ديگري بر اين مصوبه وارد «: ي خود متذکر شد کهشوراي نگهبان در پايان نظريه.  ماده از آن شد٨٠اصالح 
نگام نگارش، هنوز روشن نيست که اليحه تازه چه زماني به تصويب خواهد رسيد و جايگزين در ه» .ايرادات ديگر متعاقبا اعالم خواهد شد... است

  .قانون مجازات اسالمي جاري خواهد شد

  الملليچارچوب حقوقي بين

گويد کشورهاي عضو ميالمللي حقوق مدني و سياسي، که ايران عضو آن است، ميثاق بين •
به کار بگيرند، که به معناي جنايت »  جنايت هامهمترين«مجازات اعدام را بايد تنها براي 

 که مقامات قضايي هاييمها و جراتهام. هاي عمدي با پيامدهاي مرگبار يا عمده ديگر است
- قرار نمي» ترين جنايت هامهم «يحدودهمايران ادعا کرده اند، حتا در صورت اثبات، در 

 .گيرند

  

همگان از حق آزادي فکر، «: گويدسياسي ميالمللي حقوق مدني و ميثاق بين ١٨) ١(ماده  •
از طرف ديگر، قانون اساسي ايران برابري تمام مردم را . برخوردارند» ...عقيده و مذهب

24.کندصرفنظر از منشأ قومي، زبان و نژاد تضمين مي
 

                                                 
  ۴۵ و ١۴، ص pdf.final_Iran_Rapport/pdf/IMG/org.fidh.www://http:  نگاه کنيد به18 

  )٢٠٠۴نگاه کنيد به سال  (45 ھمانجا، ص  19
  )٢٠٠٨نگاه کنيد به سال  (45ا، ص  ھمانج 20
807b-fca4-a712-30e4fdb7/en/2009/208/13MDE/asset/library/en/org.amnesty://http- ھای حقوق بشر والمللی جامعه ھمان گزارش فدراسيون بين21

html.en130822009mde/17fcd1365834 ;-8907-23a4-092b-84a0a8cd/en/2009/041/13MDE/asset/library/en/org.amnesty://http
html.en130412009mde/ddf722c5a867; -b31b-4726-62a3-2588e86a/en/2009/110/13MDE/asset/library/en/org.amnesty://http
html.en131102009mde/084501bf2c9b   

  ١۶ھای حقوق بشر در باره مجازات اعدام، ص المللی جامعهنويس 7يحه، نگاه کنيد به گزارش فدراسيون بين برای بحث در باره پيش 22
  ۵٧ ھمانجا، پانوشت  23
ی معين از شيعه از برتری بر تمام مذاھب ديگر و نيز ديگر يک شاخه.  عمل کنندتوانند به مذھبشان اما تنھا سه اقليت مذھبی ـ مسيحيان، يھوديان و زرتشتيان ـ می 24

  .ھای اسVم برخوردار استشاخه
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ده است مجرمان نوجوان را المللي حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون حقوق کودک، ايران متعهد شبه عنوان کشور عضو ميثاق بين •
 .اعدام نکند

رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز، هاي بيکميته حقوق کودک سازمان ملل از ايران خواسته به کليه اشکال شکنجه و رفتارها ومجازات •
   . پايان دهداند، فورا سال مرتکب شده١٨هايي که اشخاص زير  براي جرممثل قطع عضو، شالق يا سنگسار

  هاو توصيهنتايج 

  . کندي مجازات اعدام آشکارا نقض ميالمللي حقوق بشري خود را در زمينهجمهوري اسالمي ايران تعهدات بين

  هايي به دولت جمهوري اسالمي ايرانتوصيه

  اعدام مجرمان نوجوان را متوقف کنيد •

 اعدام زندانيان سياسي و وجدان را متوقف کنيد •

 هاي مذهبي و قومي پايان دهيدي سرکوب اعضاي اقليتعنوان وسيلهبه استفاده از مجازات اعدام به  •

 رحمانه و غيرانساني مثل سنگسار پايان دهيدهاي بيبه مجازات •

 المللي، محدود کنيدها، بر اساس تعريف بينترين جنايتبه عنوان گام اول در راه الغاي مجازات اعدام، آن را به مهم •

 . بپيونديد و با هدف الغاي مجازات اعدام اجراي آن را متوقف کنيدبه شمار روزافزون کشورهاي جهان •

  

  الملليتوصيه به جامعه بين

 به کار وضعيت حقوق بشر در ايرانهاي موثري براي رسيدگي به کار راهايم خواستهالمللي  بينيجامعههاي متعدد از فراخوانما در  •
 .کنيمکرار ميگيرد و اينک با تاکيد بر فوريت اين فراخوان را ت

  
  
  

هاي حقوق بشر به تنهايي مسئوليت محتواي آن را به عهده دارد و اين محتوا به هيچ عنوان المللي جامعهفدراسيون بين. ي اروپا تهيه شده استاين نشريه با کمک مالي اتحاديه
  .ي اروپا نيستبازتاب موضع اتحاديه

  

   AFP © :عکس روي جلد
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  ((FFIIDDHH))بشر بشر   حقوقحقوق  هايهاي  جامعهجامعه  الملليالمللي  بينبين  فدراسيونفدراسيون

  استاست  قارهقاره  ۵۵  دردر    بشربشر  حقوقحقوق  سازمانسازمان  ١۵۵١۵۵  نماينده ينماينده ي

  ھمگی دارای. تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و حقوق با ھم برابرند: ١ی ماده
ی ھر كس می تواند بی ھيچ گونه تمايزی، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده: ٢ی ماده. ی برادری رفتار كنند عقل و وجدان ھستند و بايد با يكديگر با روحيه

به . ی آزادی ھای ذكرشده در اين اعGميه بھره مند گردد حقوق و ھمهثروت، وDدت يا ھر وضعيت ديگر، از تمام  ملی يا اجتماعی،ءی ديگر، و ھمچنين منشاسياسی يا ھر عقيده
عGوه نبايد ھيچ تبعيضی به عمل آيد كه مبتنی بر وضع سياسی، قضايی يا بين المللی كشور يا سرزمينی باشد كه شخص به آن تعلق دارد، خواه اين كشور يا سرزمين مستقل، 

ھيچ كس را نبايد در : ۴ی ماده. ھر فردی حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد: ٣ی ماده. ميت آن به شكلی محدود شده باشدتحت قيمومت يا غير خودمختار باشد، يا حاك
ه، ضد انسانی يا ھيچ كس نبايد شكنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمان: ۵ی ماده. بردگی و دادوستد بردگان به ھر شكلی كه باشد، ممنوع است. بردگی يا بندگی نگاه داشت

ھمه در برابر قانون مساوی ھستند و : ٧ی ماده. ھر كس حق دارد كه شخصيت حقوقی اش در ھمه جا در برابر قانون به رسميت شناخته شود: ۶ی ماده. تحقيرآميز قرار گيرد
ھمه حق دارند در .  تبعيضی از حمايت يكسان قانون برخوردار شوند                                      ھيچ                                                                          حق دارند بی

ھر تحريكی كه برای چنين ی حاضر باشد، و بر ضد ناقض اعGميه                                                                                                         مقابل ھر تبعيضی كه 
  .حمايت يكسان قانون بھره مند گردند                                                                                                               آيد، از  تبعيضی به عمل

 ):FIDH (بشر حقوق هايجامعه الملليبين فدراسيون يدرباره
  

 .کند مي فعاليت بشر حقوق نقض مرتکبان مورد در عدالت اجراي و تعديات از جلوگيري بشر، حقوق نقض قربانيان از حمايت برايفدراسيون 
 

 :گسترده اختيارات

 اقتصادي، حقوق نيز و سياسي و مدني حقوق :دکن مي فعاليت بشر حقوق جهاني يعيهاطال در شده تصريح حقوق يکليه رعايت برايفدراسيون 

 .فرهنگي و اجتماعي
  

 :هانيج جنبش يک

 از و هماهنگ را آنها هايفعاليت .سازد مي متحد کشور جهان ١٠٠ از بيش در را عضو سازمان ١۵۵ امروزه و شد تأسيس ١٩٢٢ سال درفدراسيون 

  .رود مي شمار به آنها صداي الملليبين سطح در و کند مي حمايت هافعاليت اين
 

  :مستقل سازمان يک

 .تمام دولت هاست از مستقل و نيست مرتبط مذهبي يا حزب هيچ با، دخو عضو هايسازمان همانندفدراسيون 
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