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 : حقوق بشر یجھان هياع�م ٣ ی ماده

  .است یفرد تيو امن یآزاد ،یسزاوار و محق به زندگ یھر فرد
 :یاسيو س یحقوق مدن یالملل نيب ثاقيم 6 ماده
و آنھم براساس قانون  اتيجنا نيتر یجد یبرا توانديکه مجازات اعدام لغو نشده است حکم اعدام فقط م يیکشورھادر 

  7زم ا7جرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود
.  

 رحمانهي، بآن برگشت رقابليغ تيماھ ليحکم اعدام به دل یاجرا
  ی استرانسانيو غ

  
حکم  ،یاع<م نمود که دادگاه عال یرضو، دادستان کل استان خراسان 2012ژوئن  25

نوشيدن  یمحكوميت برا بار 3به جرم  یتوسط دادگاه بدو ابتدا نفر را که 2اعدام 
  .کرده است دييتا را صادر شده بود یمشروبات الکل

احکام قرون  نيصدور چن دفاع از حقوق بشر در ايران سوئد کانون یندگينما یاعضا 
و  ريصد البته کم نظ رينظ یب ميياگر نگو ايدن یحقوق یستمھايس یرا که در تمام يیوسطا

محکوم نموده و  باشد،يجامعه متمدن م کيدر  یزندگ اتيضرور هيتام با  کل رتيدر مغا
و لزوم  یحقوق بشر یالملل نيب اتطرف معاھد یکشورھا یبنديمراتب لزوم پا لهينوسيبد

از جمله  یحقوق بشر یالملل نيب یونھايآنھا با کنوانس یداخل يیانطباق مقررات جزا
  .گردنديرا متذکر م رانيا یاس<م یتوسط جمھور

بودن آن  یرانسانيو غ رحمانهيبرگشت، ب رقابليغ تيماھ ليحکم اعدام به دل یاجراما با 
   .ھستيم مخالف یطيتحت ھرشرا

  ؟!ینوشيدن مشروبات الکل یبار محكوميت برا 3حکم اعدام به جرم 
  

قويا محكوم است زيراکه موجب ترويج خشونت،  یاحکام نياست صدور چن بديھي
رعب و وحشت و وھن چھره  جاديا ران،يجامعه ا یناگوار، سرخوردگ یعواقب اجتماع

  . است یالملل نيدر مجامع ب رانيا
 و مورد تاراج چهيباز نياز ا شيو حرمت بشر ب یانسان اتيضروري است که ح

  . نگردد رانحقوق مردم اي نيناقض )جمھوری اس<می ايران(
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