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ماده  5اعالميه جھانی حقوق بشر
احدي را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يا برخالف انسانيت و شئون بشري يا موھن باشد.

صدور و اجرای احکام سنگسار بيرحمانه و غيرانسانی است

در تاريخ  7نوامبر  2012اجساد چھار زن پس از اجرای حکم سنگسار توسط نيروھای امنيتی قوه قضائيه به سردخانه
پزشکی قانونی آورده شده اند .عالوه بر آثار پرتاب سنگ بر سر و صورت اين زنان آثاری از شکنجه و ضربات شديد
بر بدن آنھا پيش از سنگسار نيز قابل رويت است .طبق مواد مندرج در پرونده آنھا جرم اين چھار زن روابط نامشروع
و مصرف مواد مخدر بوده است.
ظرف روزھای گذشته ھيچ فردی برای تحويل اجساد به پزشکی قانونی مراجعه نکرده است.
ھنوز مشخص نيست دادگاه اين افراد در چه تاريخی برگزار شده و آيا خانواده آنان از وضعيتشان با خبر ھستند يا نه!
دولت جمھوری اسالمی ايران سنگسار ،اعدام شکنجه و صدور احکام زندان طوالنی را به مثابه اھرم کنترل و فشار در
جامعه اعمال میکند و به اشکال مختلف شھروندان ايرانی را آسيب روحی و جسمی و حتی به قتل میرساند.
نه تنھا بسياری از زندانيان سياسی و کودکان در معرض خطر مرگ قرار دارند بلکه افراد عادی نيز از ماجراجويی
ھای نيروھای انتظامی و بسيج ايران در امان نيستند.
اعدام ھای بدون دليل ،اعدام ھای شتاب زده و اعدام ھای خيابانی در ايران روز به روز شدت میگيرد .
در کجای دنيا ،بجز ايران ،زنان و مردان اين چنين تحت فشارھای اجتماعی و محدوديت ھای جنسيتی و تبعيض ھای
فاحش و شکنجه ھای قرون وسطائی قرار ميگيرند؟
برماست که عليه ھر گونه صدور احکام سنگسار ،اعدام و شکنجه و زندانھای طويل المدت ھمصدا شده وعليه اين
جنايات قانونی که بصورت آگاھانه وآشکار انجام ميشود به پاخاسته ،تظلم خواه خانواده ھای آنان باشيم .
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کانون دفاع از حقوق بشر در ايران
کميته دفاع از حقوق زنان

