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اطالعیھ مطبوعاتی

:ایران، مجازات اعدام
حکومت جامعھ بین الملل را بھ چالش می طلبد

بھ شدت اعدام ) LDDHI(و جامعھ دفاع از حقوق بشر در ایران ) FIDH(فدراسیون بین المللی جامعھ ھای حقوق بشر 
مجازات اعدام در اجرای کھ ھر چھ سریعتر را محکوم می کنند و از دولتمردان جمھوری اسالمی می خواھند  احسان فتاحیان

.کنند را متوقفایران 

دستگیری . نوامبر در زندان سنندج اعدام شد ١١با توجھ بھ اطالعات بھ دست آمده، آقای احسان فتاحیان، فعال کرد، روز گذشتھ 
بھ عالوه، وی در زمان . دگردیو محاکمھ او بدون حضور وکیل برگزار انجام شد  ٢٠٠٨آوریل و اوت  و بازداشت او بین

سال حبس او توأم با تبعید، در دادگاه تجدیدنظر بھ بھانھ واھی  ١٠ بدوی حکم. بازداشت مورد بدرفتاری قرار گرفتھ است
. و بھ جرم عضویت داشتن در حزب کوملھ بھ حکم اعدام تبدیل شد" محاربھ"

دستگیر شده اند نیز در  ٢٠٠٨و اکتبر  ٢٠٠٧کھ بھ ترتیب در اکتبر ، شرکو معارفی، و حبیب اهللا لطیفیدو نفر دیگر بھ نام ھای 
.گفتھ می شود کھ این دو نیز با احزاب کردستان ارتباط دارند. نوبت مرگ نشستھ اند

و جامعھ دفاع از حقوق بشر در ایران مراتب نگرانی شدید خود را نسبت بھ روند فدراسیون بین المللی جامعھ ھای حقوق بشر 
وی اعالم می دارند و از دولتمردان ایرانی می اعدام آقای فتاحیان، بدرفتاری ھای مکرر در قبال وی و در نھایت  محاکمھ
این دو سازمان . ھمچنین اعدام آقایان لطیفی و معارفی را متوقف کنندکھ جسد او را بھ خانواده اش تحویل دھند و خواھند 

.خواستار توقف اجرای اعدام و در نھایت لغو کامل آن در ایران ھستند

تعداد اعدام  ٢٠٠۵از سال . جمھوری اسالمی در حال حاضر از نظر تعداد اعدام در جھان جایگاه دوم را بھ خود اختصاص داده
مجازات بسیاری از جرم . نفر اعدام شده اند ٣۴۶تعداد  ٢٠٠٨نفر و در سال  ٩۴در ھمان سال تعداد : ھا در ایران افزایش یافتھ

اشاره کرد کھ گاھی بھ عنوان بھانھ برای ) دشمنی با خدا" (محاربھ"ھا بھ اعدام منتھی می شود کھ از این میان می توان بھ 
علق دارند، مورد اجرای خواستھ ھای سیاسی دولتمردان جمھوری اسالمی، بھ ویژه در قبال کسانی کھ بھ گروه ھای اقلیت ت

. استفاده قرار می گیرد

و جامعھ دفاع از حقوق بشر در ایران نگرانی شدید خود را نھ تنھا در مورد تعداد فدراسیون بین المللی جامعھ ھای حقوق بشر 
استی است مجازات مرگ در ایران در حقیقت سی. روزافزون اعدام ھا بلکھ بخاطر استمرار در اعدام نوجوانان اعالم می دارند

1.کھ دولت از آن برای ارعاب و ایجاد وحشت استفاده می کند
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