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  است حقوق مدنی و سياسی  کنوانسيونحقوق بشر و جھانی منشور گانامضا کننداز ايران 
 

 حقوق بشر:  یجھان هياعالم 3 ی ماده
  .است یفرد تيو امن یآزاد ،یسزاوار و محق به زندگ یھر فرد
 :یاسيو س یحقوق مدن یالملل نيب ثاقيم 6 ماده
حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. اين حق بايد بموجب قانون حمايت بشود. ھيچ  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: 6ماده  1بند 

  توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.  فردی را نمی
حکم اعدام تنھا در مورد جرم ھای بسيار خطير(مانند جنايت عليه بشريت) و در شرايطی که جرم در تطابق با بند دوم از ماده ششم عھد نامه: 

  ين بين المللی باشد، قابل اعمال است. قوان
فراتر از تعريف قوانين بين المللی عمل نمايد و تمام اين  دولت ايران برای ھر جرمی نمی تواند حکم اعدام صادر کند و برمبنای ماده فوق :

  فاکتورھا در حين صدور حکم بايد در نظر گرفته شود.
  

  تن حکم اوليه اعدام را دارا ميباشند  11و تن حکم قطعی اعدام 17
  

تن زندانی کرد که با اتھام ھای سياسی و  28تحقيقات کمپين بين المللی حقوق بشردر ايران نشان می دھد که ھم اکنون حداقل 
نقض حکم يد ئانتظار اجرای حکم اعدام و يا تا ند در زندان ھای سنندج، اروميه، سمنان، رجايی شھر، سقز درا امنيتی مواجه

تحقيقات کمپين نشان می دھد که در بسياری از پرونده ھای ياد شده مراحل قانونی  دادگاه بدوی در دادگاه ھای عالی ھستند.
 دادرسی رعايت نشده، متھمان به وکيل دسترسی نداشته و اظھارات آنھا در مراحل دادرسی مورد توجه قرار نگرفته است

  .بازجويی مورد آزار واذيت وشکنجه فيزيکی قرار گرفته اند متھمان مدعی شده اند که در زمانو
  

 ات را زمين بگذار،  تفنگ
 ، من  از ديدار اين خونبار ناھنجارکه  بيزارم 

 اگر جان را خدا دادست، 
 ؟ چرا بايد توبستانی

  

ضمن محکوم نمودن ھرگونه حکم مدافعين و فعالين حقوق بشر 
مدافعين حقوق بشری را برای توجه شما آزاديخواھان و اعدام  

نجات اين زندانيان سياسی، مدنی و عقيدتی محکوم به اعدام 
  جلب می نمايند.

 شيد آخکندی، مصطفی سليمی، شيرکومعارفی، حبيب هللا گلپری پور، زانيار مرادی، ر: حبيب هللا لطيف، محکوم به اعدام 17اسامی 
اتھام عضويت در يک گروه مذھبی سلفی دارند نيز به اعدام محکوم شده و حکم آنھا ده تن ديگر که در يک پرونده که و لقمان مرادی. 
   .تاييد شده است

کمال  سال بوده است، ١٨حامد احمدی، بھرام احمدی در زمان بازداشت زير : افراد مرتبط با گروه ھای مذھبی سلفی محکوم به اعدام
  کيوان زند کريمی، ھوشيار محمدی محمد ظاھر بھمنی، جمشيد دھقانی،موالئی، اصغر رحيمی، بھنام رحيمی، جھانگير دھقانی، 

ابراھيم  سمکوخورشيدی، سيروان نژاوی،  : که حکم اعدام دريافت کرده اند و منتظر حکم دادگاه تجديد نظر ھستند تنی 11اسامی 
ی، سيدسامی حسينی، سيدجمال بھروزآلخان ھوشنگ رضايی، رضااسماعيلی،  علی افشاری،،رزگار(حبيب) افشاری  عيسی پور، 

  .بختيار معماری محمدی، 
  و اعالم ميداريم که : و عقيدتی را خواھانيم  ما آزادی فوری و بدون قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی

  

  .حفاظت از جان اين عزيزان است  دولت جمھوری اسالمی ايران مسئول مستقيم
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 ھانوفر یندگينما – رانيدفاع از حقوق بشر در ا کانون


