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اطالعیھ مطبوعاتی

:ایراناعدام ھای جدید در 
عھدنامھ ھای حقوق بشرتعارض با اساسی ترین 

2007 دسامبر 7

ھ شدت ب) LDDHI ( در ایرانو جامعھ دفاع از حقوق بشر )FIDH(حقوق بشر جامعھ ھای  ین المللیون بیفدراس -پاریس
این در . محکوم می کنند می باشدقض آشکار عھدنامھ ھای بین المللی اعدام اخیر شش نفر در جمھوری اسالمی ایران را کھ در ن

قید شده عھدنامھ ھای بین المللی برگزاری محاکمات عادالنھ و مخالفت با اعدام متخلفان نوجوان بھ صراحت در کھ است حالی 
.است

چھار نفر در شھر بافت و یک نفر : م شدندپنج نفر از این افراد بھ جرم قاچاق مواد مخدر اعدا، 2007 نوامبر 5روز چھارشنبھ 
.در شھر بم

 سالھ کرد، بھ اتھام جرایمی 21مکوان مولودزاده، جوان . ششمین اعدام ھمان روز در زندان مرکزی کرمانشاه انجام شده است
 محاکمھ مکوان .استاتھام او تجاوز بھ چند پسر کوچکتر از خود بوده .  سالگی مرتکب شده بود بھ دار آویختھ شد13کھ در سن 

در این محاکمھ ناعادالنھ، شاکیان پرونده .  دادگاه جنایی شھر کرمانشاه برگزار گردید7 در شعبھ 2007 ژوئن 7مولودزاده روز 
 آقای .دروغ گفتھ اندقضایی ھ در زمان شکایت بھ مسؤوالن ادعاھا و شکواییھ ھای خود علیھ او را پس گرفتند و اظھار داشتند ک

. ه خود نیز در دادگاه اعالم کرد کھ اعترافاتش بھ زور و تحت فشار گرفتھ شده استمولودزاد

محکومیت بھ مرگ مکوان بھ عالوه در سطح ملی نیز، . برانگیخترا در سطح بین المللی نھادھای حقوق بشر این اعدام خشم 
 مورد انتقاد قرار 2007 نوامبر 10 تاریخ مولودزاده از سوی آیت اهللا سید محمود ھاشمی شاھرودی، رییس قوه قضاییھ، در

شیعھ و قوانین باالی  ترازقانون شرع اسالم، احکام مذھبی روحانیون با در تعارض کامل او اعالم کرد کھ این حکم . گرفت
مسؤوالن شعبھ نظارت و پیگیری قضاییھ جمھوری اسالمی تصمیم گرفتند کھ حکم اولیھ دادگاه را  با این حال، .می باشدمملکتی 

.بھ مورد اجرا گذارند و از اینرو، از مقامات محلی خواستند تا حکم اعدام را اجرا کنند

 از .است استفاده می کندحقوق بشر ھمچنان از حکم اعدام کھ در نقض آشکار عھدنامھ ھای بین المللی جمھوری اسالمی ایران 
حداقل . نسبت بھ سال گذشتھ افزایش چشمگیری داشتھ استمیزان  نفر اعدام شده اند و این 300بیش از تاکنون  2007ژانویھ 

. نوجوان در انتظار اعدام نشستھ اند75پنج تن از این اعدام شدگان را متخلفان نوجوان تشکیل می دادند و امروز نیز بیش از 

 کھ گرایش جامعھ بین الملل بھ سوی کاھش صدور حکم مرگ معطوف است و کمیتھ سوم مجمع عمومی سازمان ملل در حالی
 قطعنامھ ای را دایر بر لغو جھانی مجازات مرگ صادر کرده، جمھوری اسالمی ایران ھمچنان 2007 نوامبر 15نیز در تاریخ 

.را بھ چالش می طلبدقوانین بین المللی حقوق بشر 

سیون بین المللی جامعھ ھای حقوق بشر و جامعھ دفاع از حقوق بشر در ایران مصرانھ از دولتمردان جمھوری اسالمی می فدرا
و بھ عھدنامھ ھای بین المللی کھ ھر چھ سریعتر اعدام ھای ضد انسانی، بھ ویژه اعدام متخلفان نوجوان را متوقف کنند خواھند 

 را تشکیل می دھند )ICC( و میثاق حقوق کودک )ICCPR(ی حقوق مدنی و سیاسی حقوق بشر کھ بخشی از میثاق بین الملل
.احترام گذارند


