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حقوق بشريهاالمللی جامعهفدراسیون بین
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

بیانیه عمومی مشترك

حکم اعدام زندانیان عقیدتی را لغو کندباید فوري ایران
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جامعه دفاع از حقوق و رئیس) FIDH(هاي حقوق بشر هعالمللی جامفدراسیون بیننایب رئیسعبدالکریم الهیجی،
:امروز گفت،)LDDHI(بشر در ایران
جوامع قومی . ه مخالفتی صادر و اجرا می کنندایران حکم اعدام را براي همه گوندولتمردانِ«

.قربانی می شوندو به ویژه عرب ها، کردها و بلوچ هاي ایران به خاطر مطالبه حقوق خود
. می شونداعضاي خانواده هایشان قربانی انتقام جویی دولتمردان این افراد وگاهی 

. را نادیده می گیرنددولتمردان پیوسته منع مطلق اعدام کودکان در حقوق بین المللی
حکومت ایران باید فوري حکم هاي اعدام فعاالن جوامع قومی و نیز تمام زندانیان عقیدتی را 

».در سراسر جهان بپیونددمجازات اعداملغو کند و به روند پرشتاب الغاي 
.تازه اي از اعدام تهدید می کنندزندانیان عقیدتی جوامع قومی ایران و به ویژه کردها و عرب ها را با موجدولتمردان ایران 

اعتراف اجباري به پایهبر نفر این دو . لقمان مراديو زانیار مرادي: به خطر انداخته استدو جوان کرد رازندگی شبح مرگ 
حاکمه با وجود انکار آنها در دادگاه، قاضی دادگاه اعتراف پیش از م.اتهام قتل پسر یک روحانی محلی به اعدام محکوم شده اند

، دولتمردان در تداوم روش غیراخالقی و غیرقانونی خود، این اعتراف ها را در پرس تی وي، شبکه به عالوه. آنها را پذیرفته است
گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در احمد شهید آقاي . تلویزیونی برون مرزي جمهوري اسالمی ایران ، به نمایش گذاشته اند

زانیار مرادي و [به گفته منابع معتبر، هر دو نفر «: خاطرنشان کرد) 1391شهریور (2012تامبر در گزارش خود در سپایران
اتهام هاي خود را به شدت انکار کرده اند اما در اثر ضرب و شتم شدید و تهدید به تجاوز جنسی و دستگیري ] لقمان مرادي

مصاحبه يگویند که هر دو نفر وادار شده اند جواب سوال هامنابع معتبر می... اعضاي خانواده خود وادار به اعتراف شده اند
.اعدام آنها صادر شده استاجراي حکم به گفته خانواده این دو نفر، دستور 1».تمرین کنندتررا پیشتلویزیونی 

یر و به اتهام دستگ1389حکم اعدام پنج زندانیان عقیدتی عرب ایرانی را که در بهمن گویا عالوه بر این، دیوان عالی کشور 
مهندس، وبالگ (محمد علی عموري نژاد: هاي مبهمی مثل محاربه و فساد روي زمین محکوم شده بودند، تایید کرده است
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) جابر(ابری، )شاعر و دبیر دبیرستان(هاشم شعبانی نژاد، )دبیر(هادي راشدي، )دبیر دبیرستاننگار و دبیر پیشین
.ر اخیر برادر هستنددو نف. آلبوشوکهمختار و آلبوشوکه

اياطالعات پیشینه
.اعدام کرده اندرا بی و سیاسی جوامع قومی هدولتمردان ایران بارها فعاالن فرهنگی، مذ

یکی از آنها، هاشم حمیدي، گویا در آن . ند، حداقل هشت عرب در اهواز، مرکز استان خوزستان، اعدام شد1390در اردیبهشت 
اعدام پنهانی چهار زندانی سیاسی عرب، شامل سه برادر، در . ساله بود؛ سه نفر از آنها در انظار عمومی اعدام شدند16زمان 

فر اتهام ها در درخواست ویدیویی از گزارشگر ویژه، هر چهار ن«.به اعتراض هاي گسترده محلی دامن زد2در اهواز1391خرداد 
3».را انکار کردند و گفتند که براي اعتراف مورد شکنجه قرار گرفته اند

شش تن از .محاکمه و به اعدام محکوم شدند1390به اتهام شرکت در ترور یک روحانی در تیرماه "سلفیست"ده زندان کُرد 
همچنین در سال هاي . ي در دست نیستاز سرنوشت چهار نفر دیگر خبر. اعدام شدند1391این عده در اوایل دي ماه 

گذشته، تعدادي از فعاالن اقلیت کُرد، عرب و بلوچ در قتل هاي فراقضایی قربانی شده اند و بعضی دیگر در حبس و گویا زیر 
.شکنجه درگذشته اند

به اتهام محاربه و که در میان این عده، چهار عرب دیگر . زندانی عقیدتی محکوم به اعدام هستند40در حال حاضر بیش از 
کُرد و چند بلوچ، چند نفر متهم به ارتباط با گروه هاي مخالف در خارج و چند 20ـ 15اتهام هاي مبهم دیگر محکوم شده اند، 

ممکن است بسیار بیش از این باشد زیرا دولتمردان ایران از تعداد کُل واقعی . کارشناس اینترنتی و برنامه نویسی وجود دارند
.ارایه اطالعات در باره صدور و اجراي حکم هاي اعدام، به ویژه در باره زندانیان عقیدتی و سیاسی خودداري می کنند

4،000ن به اعدام را تعداد محکوما1388آذر ماه رییس سازمان زندان ها در . هزاران زندانی در ایران محکوم به اعدام هستند
، آقاي مهدي 1391در اوایل آبان . دولتمردان حکم قصاص را در این شمارش به حساب نمی آورنددر حالی کهنفر اعالم کرد، 

حکم پنج سال زندان محمودیان، روزنامه نگاري که به خاطر افشاي جنایت هاي نیروي انتظامی در بازداشتگاه هاي غیرقانونی 
نفر محکوم 734شامل محکوم به اعدام نفر 1،117رجایی شهر می گذراند، گزارش داد که تنها در این زندان در زندانخود را 

اکثر قربانیان . در بر نمی گیردحتا محکومان مواد مخدر را زندان رجایی شهر که است در حالی ؛ و اینبه قصاص زندانی هستند
را از حق مواد مخدر اتهاماعدام به به هستند، اما قوانین ایران محکومان در ایران متهم به جرایم مواد مخدرمجازات اعدام

. پژوهش خواهی محروم کرده است
يبرامنظمطوربهاعدامحکم. داردوجودرانیایاسالميجمهورنیقواندراعداممجازاتمستوجبجرمنوع20حدوددر

مشروبدنینوشحتاوجنسهمایجنسرهمیغبزرگساالننیبیوافقتیجنسرابطهمذهب،مخدر،موادبهمربوطيهااتهام
در هفته دوم دي ماه، دو نفر حتا به اتهام . صادر و اجرا می شودروي زمین فسادومحاربهمثلیمبهمی و جرایم الکل

.به اعدام محکوم شدند که پایه قانونی ندارد» استفاده از چاقو براي زورگیري«
یاسالميجمهوردرییقضارادیپرانظامنیموازبارتیمغادرحتااغلب ،یاسیسيهاپروندهدرژهیوبهاغلب،هامحاکمه

این محاکمه .رندیپذیمکه در بسیاري موارد از تلویزیون پخش می شود، راشکنجهریزاقرارهادادگاهانجام می شوند ورانیا
.مغایر هستنداست،آنعضورانیاکهبین المللی حقوق مدنی و سیاسی و تضمین هاي میثاقمحاکمه عادالنهبا موازین ها 
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:، نگاه کنید به گزارش هاي زیر در باره ایرانبراي اطالعات بیشتر
:در باره اعدام-

http://www.fidh.org/IMG//pdf/Death_Penalty_report-full062009.pdf
:دینی ایراناقلیت هاي در باره جوامع قومی و -

http://www.fidh.org/IMG//pdf/FIDH_LDDHI.pdf
: در باره سیاست دولتی اختناق و رعایت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی-

http://www.fidh.org/IMG//pdf/iran-suppression_of_freedom_-_a_state_policy_of_repression_per_-_2011.pdf

A/67/369؛ 1391شهریور 23وضعیت حقوق بشر در جمهوري اسالمی ایران، 1
Iran?var_mode=calcul-in-case-every-for-http://www.fidh.org/DP: نگاه کنید به2
1نگاه کنید به پی نوشت 3

:تماس با مطبوعات
press@fidh.org: فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر

+ 28429433672+/33143559019:شماره تلفن
fidh_ngo@:تویتر

:LDDHIجامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
orglddhi@fidh.

http://www.facebook.com/lddhi.fidh
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