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بیانیه مشترك مطبوعاتی

)FIDH(فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر
)LDDHI(جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران 

1390خرداد 16

دادستان می گوید صدها نفر در تهران اعدام خواهند شد
in?var_mode=calcul-executed-be-to-hundreds-says-http://www.fidh.org/Prosecutor

از »ر ایرانجامعه دفاع از حقوق بشر د«و »فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر«:ایران
فشار بر دولتمردان ایرانی را براي توقف روند رو به اوج اعدام ها جامعه بین المللی می خواهند 

افزایش دهند
نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از ، عبدالکریم الهیجیـ 1390خرداد 16

آنها پیوسته از سیاست اعدام هاي . ایرانی قصد دارند صدها نفر دیگر را اعدام کننددولتمردان«: حقوق بشر در ایران امروز گفت
گسترده، شامل اعدام در انظار عمومی، براي ایجاد وحشت در میان مردم و انصراف آنها از پیگیري حقوق اساسی شان استفاده 

وه، دولتمردان ایرانی محکومان به اعدام را از حق به عال. می گیرداقلیت هاي قومی قربانیاین سیاست به ویژه از.می کنند
تضمین هاي «وتجدید نظر محروم می کنند و این کار آنها نقض فاحش مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

یون بین المللی جامعه فدراس. استدر قطعنامه شوراي اقتصادي و اجتماعی سازمان ملل» حمایت از حقوق محکومان به اعدام
ست خواهند کرد در باره هاي حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از گزارشگر ویژه حقوق بشر براي ایران درخوا

به عالوه . و بی اعتنایی به موازین محاکمه عادالنه تحقیق کندنوجواناناستفاده گسترده از حکم اعدام براي جرایم غیرمهم، اعدام 
».این دو سازمان از کارشناس مستقل امور اقلیت ها می خواهند اعدام اعضاي اقلیت هاي قومی را مورد تحقیق قرار دهد

دادستان عمومی و ، فارسایسنا و ایرنا، خبرگزاري هاي رسمی و نیمه رسمی جمهوري اسالمی، از جمله هايگزارشر اساسب
نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر و در اختیار داشتن 300خرداد فاش کرد که 8در روز 1انقالب تهران، عباس جعفري دولت آبادي

اکثر محکومان به اعدام متهمان او تایید کرد که . ران، به اعدام محکوم شده اندگرم هروئین، فقط در حوزه قضایی ته30حداقل 
که اعالم کرداو در همان نشست خبري، ».خورندمیچشمبهکمتربزرگقاچاقچیاندر میان این عده «: رده پایین هستند

هران نسبت به تو استمشهدووچستانبلوسیستانکرمان،هاياستاندرمخدرموادهايپروندهبهمربوطآماربیشترین «

.ناقضان جدي حقوق بشر اتحادیه اروپا و ایاالت متحده امریکا قرار داردباس جعفري دولت آبادي در فهرست عنام 1
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تعداد زیاد حکم قطعا این ارقام الزم به توجه است که».ها پرونده هاي کوچکتري در رابطه با مواد مخدر داردبرخی از استان
تهمان به بر پایه قانون مجازات اسالمی جاري، دولتمردان ایران اعدام م. هاي اعدام صادر شده به خاطر قتل را در بر نمی گیرد

از ) دیه(خانواده مقتول از حق قصاص برخوردار است و می تواند در مقابل خون بها ، زیراقتل را مجازات مرگ تلقی نمی کنند
.آن صرفنظر کند

از این نوع در پی گزارش هاي مربوط به صدها اعدام انجام تاییدبه عنوان یک مقام بلندپایه قضایی اولین دادستان تهراناذعان
.وجود هزاران محکوم در انتظار اعدام در سراسر کشور را تایید می کندتلویحیبه طور ده در ماه هاي اخیر است و ش

. اعدام کرده اند) 1390خرداد 10اردیبهشت ـ 21(2011در ماه مه نفر را 60حداقلدولتمردان ایرانی برپایه ارقام غیر رسمی، 
اعدام در استان هاي غربی ایران ـ محل سکونت اقلیت هاي کُرد و آذري  ـ 14ومی، اعدام در انظار عم12شامل این تعداد 

برادران (و حداقل دو مرد جوان ـ2و یک نوجواناقلیت عرب زباناعضاي از جمله چند تن ازـچندین اعدام در استان خوزستان
اما این ارقام ده ها اعدام را . اد مخدر متهم شده بودندبیشتر قربانیان به قاچاق مو. در اصفهان است3به اتهام مبهم محاربه) فتحی

. با پنهانکاري کامل در زندان وکیل آباد مشهد در شمال شرقی ایران انجام شده، در بر نمی گیردظاهراکه 

ی بودن حق محاکمه عادالنه در عمل و در بسیاري از موارد به معناي تشریفاتبین المللی در باره بی اعتنایی به موازین قضایی 
با وجود این، متهمانی که بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم می شوند، اصال از حق . استدرخواست تجدید نظر 

حکم هاي اعدام که بر اساس این قانون صادر می شوند پس از تایید . درخواست تجدید نظر در دادگاه باالتر برخوردار نیستند
تنها این دو مقام قضایی حق اعتراض به این حکم ها را دارند، 4.ستان کل، نهایی و الزم االجراسترییس دیوان عالی کشور یا داد

مبارزه با مواد مخدر به این ماده از قانون !یعنی همان مقامی که خواستار حکم اعدام می شود می تواند به این حکم اعتراض کند
تضمین هاي حمایت از حقوق محکومان «6بندمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و 14ماده 5بند صراحت در تناقض با

به تصویب رسیده 1984مه 25شوراي اجتماعی و اقتصادي سازمان ملل در تاریخ 50/1984است که در قطعنامه » به اعدام
5.است

لی آنها به احکام اعدام را رییس دیوان عامشخص از پیش کامال و نگرش بی اعتنایی مقامات قضایی به موازین عادالنه قضایی
حکمباکیفريدادگاهازرسیدههايپروندههم اکنون«: به نمایش گذاشتکشور، آیت اهللا احمد محسنی گرکانی به خوبی 

شدهصادرآنهابراياعدامحکمکههاییپروندهبهرسیدگی... شودمیرسیدگیکشورعالیدیواندرروز10ازکمتردراعدام
»استروشنوضوحبهخطرناكمجرمانجرمچونبیشترنهاستساعتچندیااعتسیکمتهمدفاع... استآسانبسیار

).1389اسفند 25، خبرگزاري مهر(

جمهوري اسالمی ایران یکی از معدود کشورهایی است که هر ساله علیه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل براي الغاي مجازات 
رسما تعداد اعدام هاي عفو بین الملل . سال هاي اخیر رو به افزایش بوده استتعداد اعدام ها در ایران در . اعدام راي می دهد

.، دو نوجوان نیز در شهر بندرعباس در جنوب اعدام شدند)1390اردیبهشت 21فروردین ـ 12(2011آپریلدر ماه 2
محاربه با خدا3
32قانون مبارزه با مواد مخدر، ماده 4

5 http://www2.ohchr.org/english/law/protection.htm
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، )2008(مورد 346، )2007(مورد335، )2006(مورد177، )2005سال (مورد 94: استاعالم کرده به این شرح را تایید شده 
تا 2011در سال . )2010) (مورد غیررسمی300مورد رسمی و بیش از 252شامل (مورد 552، بیش از )2009(مورد 388

مورد و جمع اعدام ها180از بیشتر، تعداد اعدام هاي تایید شده )1390اردیبهشت 21تا 1389دي 11(2011پایان ماه مه 
.استمورد300بیش از ) تایید شده و تایید نشده(

تعداد واقعی اعدام ها ممکن است بسیار بیشتر باشد، زیرا دولتمردان ایران آگاهانه از سیاست پنهان کاري در مورد حکم هاي 
یوسته از نظر تعداد اعدام ها در رتبه دوم پس از چین، و از نظر سال هاست که ایران پ. اعدام صادر و اجرا شده پیروي می کنند

.قرار داردجهان تعداد سرانه اعدام به نسبت جمعیت در رتبه اول 

:نگاه کنید به منابع زیرفدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر در باره مجازات اعدام در ایران براي گزارش هاي مشروح 

http://www.fidh.org/IMG/pdf/Death_Penalty_report_Persian_.pdf

http://www.fidh.org/IMG/pdf/ReportIran_Congress_Farsi_.pdf

:بین المللی جامعه هاي حقوق بشرفدراسیون وبگاهصفحه ایران در 
http://www.fidh.org/-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 -
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