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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights  حقوق بشر

 
  فدراسيون بين المللی جامعه ھای حقوق بشر

  ٢٠١۶ اکتوبر ٠٨

  

 تروريسم: چھاردھمين روز جھانی ضد مجازات اعدام
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، چھاردھمين روز جھانی ضد مجازات اعدام برای افزايش آگاھی از اجرای مجازات اعدام در ٢٠١۶بر و اکت١٠روز 

  .  ُمورد جرايم مربوط به تروريسم و کاھش کاربرد آن است

ھای  ھای اخير در پی حملهکنند، در سال ھا که ضد جنبش جھانی الغای مجازات اعدام حرکت می  از دولتبعضی

در ده . اند تروريستی در کشورھايشان، زير عنوان محافظت از کشور و مردم، به استفاده از مجازات اعدام متوسل شده

اند که با افزودن بعضی از  ی را تصويب کردهئھانش، ھند، نيجريه، تونس و کشورھای ديگر قانويده سال اخير، بنگل

به تازگی، . اند ُ کاربرد مجازات اعدام را گسترش دادهۀھای تروريستی به فھرست جرايم مستوجب اعدام، دامن اقدام

  . آن پايان دادندۀپاکستان و چاد به نام مبارزه با تروريسم اجرای اعدام را از سر گرفتند و به تعليق چند سال

  

  : ازات اعدام در عملمج

١٠۴اند؛  جرايم ملغا کردهۀ کشور مجازات اعدام را در مورد ھم  

۶اند؛  کشور مجازات اعدام را در مورد جرايم عادی ملغا کرده  

اند؛   کشور در عمل مجازات اعدام را ملغا کرده٣٠  

۵اند؛   کشور و منطقه مجازات اعدام را حفظ کرده٨  

٢۵ کردند؛ءاعدام را اجرا مجازات ٢٠١۵ کشور در سال   
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۵چين، ايران، عربستان سعودی، :  کشور در صدر جدول کشورھای مجری مجازات اعدام قرار دارند

  مريکا؛ ا ۀپاکستان و اياالت متحد

۶۵از اين ميان. اند  کشور و منطقه مجازات اعدام را در مورد تروريسم حفظ کرده :  

١۶اند؛  کشور در عمل آن را ملغا کرده  

در قانون مجازات اعدام را برای جرايم عادی ملغا کرده است کشور١  .  

  ... مجازات اعدامۀبرای آگاھی بيشتر در بار

   را بخوانيدآمار و اطالعات: در سراسر جھان... 

   را بخوانيدی اطالعات مشروح برگه و اعالميه: در مورد تروريسم... 

  #AbolitionNow: توييت برای الغای مجازات اعدام

  

   مجازات اعدام در سال گذشتهۀھای حقوق بشر در بار المللی جامعه چند بيانيه و گزارش از فدراسيون بين

 GroundsLawful)Un(Murder on : n BelarusDeath Penalty i  

 ھا زندانی اھل سنت را اعدام کردند مردان ايران در يک روز ده دولت: گسيخته کشتار لگام

 مجازات اعدام برای جرايم مواد مخدر در آسيا ـ نقشه

عملکرد غيرقانونی در سطح گسترده ـ گزارش امروز فدراسيون : مجازات اعدام برای جرايم مواد مخدر در آسيا

 نی عليه مجازات اعدام ھای حقوق بشر و ائتالف جھا المللی جامعه بين

 خورده و يک زن را اعدام کرد المللی برای الغای مجازات اعدام ، يک مرد سال ھای بين  با وجود درخواستجاپان

ord yearNGOs condemn death sentences in Bahrain after rec  

  جھانی ضد مجازات اعدامۀھای حقوق بشر از سراسر جھان در کنگر المللی جامعه شرکت اعضای فدراسيون بين

 مجازات اعدام برای جرايم مربوط به مواد مخدر در ايران ـ گزارش
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