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 Human rights  حقوق بشر

  
  )در تبعيد( انجمن قلم ايران

  ٢٠١۶ اکتوبر ١٠

 

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  )در تبعيد(  انجمن قلم ايرانۀبياني

  !کمپين روز جھانی ضد اعدام بپيونديم  به
  

 اعدام قتل عمد است که توسط سيستم .، روز جھانی مبارزه با اعدام است]ميزان[بر برابر با ھجدھم مھرماهودھم اکت

بينی شده در قانون برخی کشورھاست که در آن  اين کيفر يکی از موارد پيش. گيرد  صورت می عليه شھرونددولتی

رو، اقدامی غيرانسانی است و بايد شود و از ھمين  سلب میحکم قانون و بر اساس حکم دادگاه، زندگی يک انسان  به

  ! محکوم شودًشديدا

شود، تمام  اعدام می گويند؛ وقتی متھمی محکوم به ھای غيرانسانی اعدام می  جنبهۀھای فعال در اين زمينه، در بار سازمان

ات جسمی ناعادالنه و رفتاری مجاز  فرد نه تنھا به. گذرد ھای عمر او در انتظار اجرای حکم و مرگ می لحظه

 روحی و روانی ۀترين فرسايش و شکنجگحکم، بزرشود، بلکه گذراندن دوران انتظار اجرای  غيرانسانی محکوم می

  .شوند داری می تر از ساير زندانيان نگه تر و ناگوار مراتب بد  اغلب اين محکومان در شرايط به. است

روز . کشند کنند يا با سم می آويزند، تيرباران می دار می آنان را به . شوند کوم میمجازات اعدام مح ساالنه ھزاران نفر به 

- اکنون در انتظار اجرای حکم اعدام خود روزگار میجھانی مبارزه با مجازات اعدام، يادآور ھزاران نفری است که ھم

  .گذرانند

بر برابر با و روز دھم اکت،٢٠٠٢ در سال »ھمبستگی جھانی عليه مجازات اعدام«الملل و سازمان  سازمان عفو بين

ھای گوناگون در اين  ھدف از برگزاری اکسيون. ھجدھم مھر ماه را روز جھانی مبارزه با مجازات اعدام اعالم کردند

  . کشورھای جھان فراخوانده شوندۀتالش برای لغو مجازات اعدام در ھم روز، آن است که ھمگان به 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھای خود حذف و يا در عمل ٔلملل، بيشترينه کشورھای جھان مجازات اعدام را يا از قانونا گزارش سازمان عفو بين به 

 کشور جھان مجازات اعدام ۵٨اما ھنوز ھم در . دارند ديگر کشورھا نيز در اين راستا گام برمی. انداز آن چشم پوشيده

رو، امسال از ھمين. کنند، بالروس استدام میِی که در آن ھنوز به بادافره گناھی اعيئتنھا کشور اروپا. شود اعمال می

الملل، بر روی مطرح کردن لزوم لغو مجازات  ھای پشتيبان حقوق بشر، مانند عفو بين نيز تمرکز بسياری از سازمان

 .اعدام در اين کشور است

اين . گيرند ت میمريکا صورا شمالی، عربستان سعودی، پاکستان و وريایھا در چين، ايران، ک ترين شمار اعدام بيش

 .اند ن  درصد احکام اعدام در جھا٩٣ول اجرای ؤکشورھا مس

بارھا با ھای اجتماعی، سياسی، فرھنگی و حقوق بشری،  خاطر باال بودن آمار اجرای حکم اعدام در ايران، سازمان به

  .اند حکومت اسالمی ايران اعتراض کرده ی به ئھا ھا و اطالعيه اکسيون

طور خاص، از  عام به ھای در مالء طور کلی و اعدام  ھا در ايران به الملل، شمار اعدام مان عفو بينبر اساس گزارش ساز

 .چنين، ايران باالترين آمار اعدام نوجوانان را دارد ھم. اند توجھی افزايش پيدا کرده شکل قابل    به٢٠١٠سال 

ی ئاتکاالملل، آمار درست و قابل   عفو بينۀگفت  ند و بهک  میءترين مجازات اعدام را ھر سال اجرا ايران پس از چين، بيش

بيشتر . شوند صورت پنھانی انجام می  ھا به بسياری از اين اعدام. شود ھای جمھوری اسالمی، منتشر نمی ھم از سوی مقام

 مواد مخدر يا گيرند، برای متھمان قاچاقھای اعدام در ايران، افزون بر اين که مخالفان سياسی حکومت را دربرمیحکم

  .شوندتجاوز جنسی نيز، صادر می متھمان به

ھای حقوق بشری برای توقف مجازات اعدام،  ھای مکرر سازمان درخواست  دولتمردان حکومت اسالمی، ھرگز به

ِثر مھار جرم در سطح ؤھای م ترين راه آنان براين باورند که مجازات اعدام، يکی از اساسی. اند واکنش مثبتی نشان نداده ِ

 .جامعه بوده که ھمخوان با دستورھای دينی است

 لندن اعالم کرد که ای در ، با صدور بيانيه٢٠١۶ جوالی ٢١، ]سرطان[ تير٣٠شنبه  الملل روز پنج سازمان عفو بين

رحمانه با محکومان و   برخوردھای بیۀدھند  عام در ايران، نشان ھا در مالء ی منتشر شده از آخرين اعدامئتصاوير ويدئو

اند که حتا  تماشای مراسم به دار آويختن آنان آمده  رحمی در سطح جامعه و در ميان کسانی است که به مصداق ترويج بی

اين سازمان ناظر بر وضعيت حقوق بشر، مجازات اعدام را مجازاتی . خورند  چشم می شان به کودکان نيز، در ميان

  . پس از چين، در اجرای آن باالترين رتبه را داراسترحمانه خوانده که ايران، بی

درصد جوانان ايرانی،  ٣٠داريم، » ع تشخيص مصلحت نظاممجژيک ميمرکز مطالعات سترات«بر مبنای آماری که از 

درصد از جوانانش، صفردرصد درآمد دارند،  ٣٠ای که  شناسان، در جامعه  جامعهۀگفت  بنا به. صفر درصد درآمد دارند

 . پذيرند ی است که اينان، خطر رفتار مجرمانه را برای بقای خود، میطبيع

 ۀآيند ھای غربی نسبت به ھای سياسی و دولت ی با حکومت اسالمی، برخی از چھرهئ ِی نيز در پی توافق ھستهئاز سو

 شرايطی که در دولت اند، اما بسياری از کارشناسان، روابط غرب با ايران را در ينی کرده روابط با ايران، ابراز خوش

 رياست ۀ در دور.دانند می» تناقض«وخامت گذاشته، نوعی  حسن روحانی، وضعيت حقوق بشر در ايران رو به 

ِبنابراين خواست لغو مجازات مرگ و تغيير اين  .اندبيش از سه برابر افزايش يافته ھا،  جمھوری حسن روحانی، اعدام

 . جھانى با ايران قرار بگيرد ۀھای جامعقانون، بايد در صدر مذاكره

معنای کشتن   اين مجازات که در حقيقت به. کند  جھانی حقوق بشر را نقض میۀمجازات اعدام اصول سوم و پنجم اعالمي

 نقض اين حق است ۀمثاب  و نيز، به) اصل سوم(  است» حق زندگی« نقض ۀمنزل  ھاست، ھم به  حکم دولت ِقانونی انسان، به
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ون بشری يا ؤتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاری قرار داد که ظالمانه يا خالف انسانيت و ش یاحدی را نم«که 

 )اصل پنجم( .»موھن باشد

کشتن آدميان از سوی . آيدستيزانه و خوار کننده و نيز، قتل عمد به شمار میرحمانه، انسان ست بیاعدام، مجازاتی

اصالح جامعه   ھرگز به. تواند عملی عادالنه باشد ذاری حاکميت، ھرگز نمیگ  ی و قانونئی، امنيتی، اجرائدستگاه قضا

 .ھيچ توجيھی برای اعدام وجود ندارد. کند رحمی را در جامعه بازتوليد می  عکس، خشونت و بیه کند، بل بياری نمی

- برابری و ديدگانستم ان،َازاديخواھ عليه مستبد، و ارتجاعی ھای حکومت دست در ابزاری چون ھم اعدام امروز، به تا

   .است شده گرفته کار به دلخواه به  شان،حاکميت و خود حفظ برای تنھا و خواھان

حد و حصر بيان و انديشه برای  انجمن قلم ايران در تبعيد، در راستای اھداف و منشور خود در دفاع از آزادی بی 

 زندانيان سياسی و اجتماعی ۀھم.  و اعدام متوقف شوندھمگان، خواھان اين است که سانسور و اختناق، زندان و شکنجه

  . ھا، خواست قلبی اکثريت مردم ايران است اين. بايد آزاد شوند

  اما حکومت، به. ای است که در آن رشد کرده است ای اجتماعی است و مجرم نيز، محصول جامعه ارتکاب جرم، پديده

. نوعی خود را تطھير کند د، سعی دارد با کشتن عامل نمادين جرم، به وليت خود را در قبال جامعه بپذيرؤکه مس جای آن 

مين اين حق أِھا، پيرو ت ھای فردی و ھمگانی و آزادیترين حق ھر انسانی ست و ديگر حق ترديد حق زندگی، بنيادين  بی

جوديت انسان پشتيبانی قيد و شرط از حرمت و مو دوست و آزاده است که بیھر فرد و جريان انسانرو، بر  از اين. است

  !کند

  !پيونديم و خواھان لغو فوری اعدام در ايران و سراسر جھان باشيمالمللی ب اين کمپين بين  ام، بهدر روز جھانی لغو اعد

  

  انجمن قلم ايران در تبعيد

  ٢٠١٦بر ونھم اکت

 

 

 
 


