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به  تبدیل کنند رااستفاده می مجازاتاین  از چنانهایی که همحکومت اعدام مبارزه علیهسال  40

 کرده است اقلیتی منزوی

 
 اعداممجازات چنان هایی که همکومتح عالم کرد مجازات اعدام مبازره باروز جهانی  به مناسبتالملل عفو بین

 انیجهروند  پیوستن به برایبایست می اند واز هر زمان دیگر منزوی شدهبیش  ،گیرندبه کار می حفظ کرده و را

  بردارند.  قدم در راستای لغو مجازات اعدام 

 اعالمیه»)مشهور به  برای لغو مجازات اعدام المللیبین مهم اعالمیهاولین  سالگرد انتشارن میچهلامسال 

ی هادولتتمام منتشر شد،  1977. این اعالمیه که در سال الملل طرح شداست که توسط عفو بین( «استکهلم

 :. در بخشی از این بیانیه آمده استمجازات اعدام فرا خواندلغو کامل  را به جهان

 که روداحتمال می گیرد، برای پایان دادن به زندگی یک انسان بهره خود از قدرتبتواند حکومت  یک کهوقتی»

از  ار اود نکه بخواه اندبه انسان نبخشیده هاحکومت حیات را .شودمحسوب ن قابل تخطی غیر یحق هیچدیگر 

  .«دنسلب کن آن

کشور ـــ هشت کشور در قاره آمریکا و هشت کشور اروپایی ـــ  مجازات  16 تنهاه، اعالمیدر زمان انتشار این 

کشور  36کشور رسیده است.  105اعدام را به طور کامل در قانون و در عمل ملغی کرده بودند. این رقم اکنون به 

در  مجازات اعدام حفظرغم علی اینکه اند یارای جرایمی از قبیل قتل لغو کردهرا ب اعدامدیگر نیز یا مجازات 

 .اندنمودهمتوقف  در عمل، اجرای آن را قانون

توسط  هااین اعدام یت قریب به اتفاقند که اکثراهکشور مجازات اعدام را اجرا کرد 23تنها ، 2016در سال 

  انجام شده است.  عربستان سعودی، عراق و پاکستان چین، ایران، هایحکومت

فرا  اعداملغو مجازات را به  کننداستفاده می اعداممجازات از چنان که هم کلیه کشورهایی المللسازمان عفو بین



  . است مجازات اعدام در قانونتا زمان لغو کامل  هابرای توقف اعداماالجل فوری یک ضربخواستار و  خواندمی

 اعدام مجازات هیعل یروز جهان

 ددهنشان می . تحقیقاتمتمرکز استو فقر  اعداممجازات  میانبر رابطه  مجازات اعدام با مبارزه روز جهانیامسال 

گیرند قرار می کیفرینظام برخورد با  معرضنامتناسبی در  ورهستند، به ط جامعه فرودستطبقات افرادی که از 

 . شوندمیمجازات اعدام  متحملو اغلب 

کیفری و پیشبرد با نظام  افرا مواجهه چگونگی .ماننددر می کارآمدهای وکالی مجرب و هزینهدر تامین  آنها عموما

   . استز نیاتکا اجتماعی مؤثر و قابل هایشبکه سترسی بهدو  افراد ت تأثیر سطح سوادامور در این سیستم، تح

از در چین  اعدام استفاده از مجازاتهای مربوط به الملل از دادهتوسط سازمان عفو بین های اخیرتجزیه و تحلیل

ها که از سطح تحصیالت پاییندارد که در آن ممکن است افراد فرودست، آنکننده پرده برمیننگرافرآیند یک 

نژادی به طور نامتناسبی در معرض مجازات اعدام قرار  و مذهبی قومی، هایاقلیتهمچنین تری برخوردارند و 

دقیق از توان تصویری کامل و می مقامات چینهای قضایی توسط اعدام تنها با افشای کامل همه موارد گیرند.

 ه کرد. ئمیزان تبعات این وضعیت ارا

تا ژوئن  1985ژانویه  بینالملل شده توسط عفو بینهای ثبتاعدام قربانیان درصد از 48.5 عربستان سعودیدر 

بازجویی)زبان مورد استفاده در  زبان عربی اب که اندبوده مهاجر گرانکار هاآن اکثر؛ انداتباع خارجی بوده ،2015

ها و سفارتخانه و شدهمترجم حضوری منع از دسترسی به  ها اغلبآند. انشتهندا آشنایی( محاکمهفرآیند  ها و

. در داننشدهها مطلع اعدام آناز  بعضاًها یا حتی از بازداشت آن موقعبه شانهای کشورهای متبوعکنسولگری

به  حویل جنازهبلکه از ت دانکردهمطلع ناعدام  برنامهاز  را محکومان هایخانواده نه تنهامسئوالن بعضی موارد 

 . اندسرباز زدهنیز ها خانواده

 دعوت به اقدام مقتضی

شده محکوم به اعدام که در مالزی  هاالملل برای هو یو وعفو بینسازمان در روز جهانی مقابله با مجازات اعدام، 

مواد مخدر دستگیر و به اعدام محکوم شد. سازمان  حمل به اتهام 2005. او در سال اندازدکمپینی به راه میاست 

  ل شوند.  ئمجازات وی تخفیف قادر که  کردهالملل از مقامات مالزیایی درخواست عفو بین

در یک رستوران خیابانی و  هدکرسالگی مدرسه را ترک  11در سن ، آیدمیطبقه فرودست جامعه که از  هاهو یو و
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کیفری  سابقهگونه هیچ آنو پیش از  سال داشت 20او در زمان وقوع جرم تنها . دشمشغول به کار به عنوان آشپز 

 برخورداراختیارات الزم برای عفو وی از که  کسیـــ  او از سلطان ایالت جوهور .تنداش یا رفتار خشونت آمیزی

 است.  تقاضای عفو کردهاست ـــ 

خواهم دنبال یک کار مناسب ام. میهخواهم ثابت کنم که تغییر کرداگر یک فرصت دیگر به من بدهند، می»

 «ام را وقف مراقبت از مادرم کنم.یبگردم و زندگ

مجاز است و   «جرائمترین سنگین» استفاده از مجازات اعدام تنها در مورد، المللی حقوق بشربینطبق قوانین 

بر  هاهو یو وجرم  برای اعدام مجازات صدور . عالوه بر این گیردقرار نمیقاچاق مواد مخدر در زمره این جرایم 

 باشد. ر میالمللی حقوق بشخالف قوانین بینخود  ایناست که  اجباری بودهاساس قانون 

 .کرد محکوم شناخته شد چینیبه زبان  و بدون حضور وکیل ه بر اساس اظهاراتی که در زمان دستگیریاهو یو و

رکز م که درزمانی  از دستگیری،ز بعد یک رو استگفته او  .به ماالیی ترجمه کرد بعدتر پلیس اظهارات وی را

دخترش را مورد و وی را تهدید کرده که دوست ، پلیس انگشت وی را شکستهبازداشت بوده پلیس جوهور

 کننده توجهنگران موارد اینبه تا او را مجبور به امضای اظهارنامه کند. قضات پرونده  خواهد دادشتم قرار وضرب

  . اندنکرده

)شامل  اعدام دیگر هایپروندهتا نسبت به  کردهحامیان خود درخواست  اعضا و الملل همچنین ازسازمان عفو بین

 دو مورد زیر( اقدام نمایند:

مجازات اعدام در  لغو، علی رغم اعدام در  جمهوری بنین صف نفر باقیمانده در 14پرونده مربوط به  �

 این کشور.

در دادگاه نظامی ایاالت متحده در گوانتانامو به اعدام محکوم شده است. او که توسط ، عمار البلوچی �

 است.  قرار گرفته شکنجه مورد بازداشت دوران

 الملل علیه مجازات اعدام سال مبارزه سازمان عفو بین 40سابقه 

 

لغو مجازات اعدام دخیل بوده  جهانی برای هایدر تالشالملل به انحاء مختلف زمان عفو بینسا 1977از سال 

 . از جمله:است

 انتشار آمارهای ساالنهاحکام اعدام در سرتاسر جهان و  جمع آوری و نظارت بر صدور و اجرای �
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ــ ـ نه همیشه متاسفانهحمایت از افراد محکوم به اعدام، تشکیل کمپین و در بعضی موارد ـــ هر چند  �

 جلوگیری از اجرای حکم  

 مغولستان، به عنوان مثال در کشوریلغو مجازات اعدام در سطح  بهتشویق  �

نیل  المللی جهت محدود کردن استفاده از مجازات اعدام وتوسعه استانداردها و قوانین بین تالش برای �

 به سوی لغو کامل آن در سرتاسر جهان

 ـــ در های دو ساالنه سازمان ملل متحدقطعنامهآمیز ایفای نقش مؤثر در حمایت از تصویب موفقیت �

در جهان  احکام اعدام تمام خواستار توقف اجرایبرای اولین بار مجمع عمومی سازمان ملل  2007سال 

 شد.  و حرکت به سمت لغو کامل مجازات اعدام

ائتالف جهانی علیه  سازمان نزدیک با همکاریجهانی لغو اعدام، از جمله با کمک به تقویت جنبش  �

  مجازات اعدام

الملل علیه مجازات سازمان عفو بین سال تالش و مبارزه 40برجسته در رابطه با و  مهمای از رویدادهای مجموعه

 مجازات اعدام نیز از طریق این دربارۀقابل مشاهده است. اطالعات بیشتر شامل مباحث کلیدی  جاایناعدام در 

 .  باشدمیدر دسترس  لینک

 گناهی یا دیگر خصوصیات فردیالملل بدون توجه به ماهیت یا شرایط جرم، گناهکاری یا بیسازمان عفو بین

خود را با مجازات اعدام در همه موارد صریح ها برای اجرای مجازات، مخالفت ، یا شیوه مورداستفاده دولتمجرم

اعالمیه جهانی حقوق بشر به  حقی که در ،کندرا نقض می حیاتدارد. مجازات اعدام، حق بدون استثناء اعالم می

 .رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز استرسمیت شناخته شده است. اعدام، مجازاتی بی
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