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ماده ی  ٣اعالميه جھانی حقوق بشر:
ھر فردی سزاوار و محق به زندگی ،آزادی و امنيت فردی است.
ماده  6ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی:
در کشورھايی که مجازات اعدام لغو نشده است حکم اعدام فقط ميتواند برای ﺟدی ﺗرين ﺟنايات و آنھم براساس قانون
الزم االﺟرا در زمان ارﺗکاب ﺟرم صادر شود
.

اجرای حکم اعدام به دليل ماھيت غيرقابل برگشت آن ،بيرحمانه
و غيرانسانی است
 25ژوئن  ،2012دادستان کل استان خراسان رضوی اعالم نمود که دادگاه عالی ،حکم
اعدام  2نفر را که ابتدا ﺗوسط دادگاه بدوی به ﺟرم  3بار محكوميت برای نوشيدن
مشروبات الکلی صادر شده بود را ﺗاييد کرده است.
اعضای نمايندگی سوئد کانون دفاع از حقوق بشر در ايران صدور چنين احکام قرون
وسطايی را که در ﺗمامی سيستمھای حقوقی دنيا اگر نگوييم بی نظير صد البته کم نظير و
در مغايرت ﺗام با کليه ضروريات زندگی در يک ﺟامعه متمدن ميباشد ،محکوم نموده و
بدينوسيله مراﺗب لزوم پايبندی کشورھای طرف معاھدات بين المللی حقوق بشری و لزوم
انطباق مقررات ﺟزايی داخلی آنھا با کنوانسيونھای بين المللی حقوق بشری از ﺟمله
ﺗوسط ﺟمھوری اسالمی ايران را متذکر ميگردند.
ما با اﺟرای حکم اعدام به دليل ماھيت غيرقابل برگشت ،بيرحمانه و غيرانسانی بودن آن
ﺗحت ھرشرايطی مخالف ھستيم.

حکم اعدام به جرم  3بار محكوميت برای نوشيدن مشروبات الکلی!؟
بديھي است صدور چنين احکامی قويا محكوم است زيراکه موﺟب ﺗرويج خشونت،
عواقب اﺟتماعی ناگوار ،سرخوردگی ﺟامعه ايران ،ايجاد رعب و وحشت و وھن چھره
ايران در مجامع بين المللی است.
ضروري است که حيات انسانی و حرمت بشر بيش از اين بازيچه و مورد ﺗاراج
)ﺟمھوری اسالمی ايران( ناقضين حقوق مردم ايران نگردد.
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