
 ربروشو

 اعدام مجازات هیعلی جهان روز نیدهم: 01/01/01

 آن بدون بهتری ایدن کی. اعدام مجازات لغو

 و دارد ادامه آن کاملی کن شهیر جهتی جهان حرکت. است شده انجام گذشته سال 01 از اعدام مجازات به دادن انیپای برای توجه قابل شرفتیپ

 ای خاص میجرا تنها به محدود را آن از استفاده ای و اند کرده لغو عمل در را آن موثر بطور ای دارد واجر آنها در اعدام هنوز که کشورها ازی لیخ

 از استفاده که دهدیم نشانی کل روند. است ماندهی باقیی کارها   هنوز اعدام مجازات به دادن انیپای برا حال نیا با. اند کرده افراد ازی خاص گروه

 .است دهنده هشدار تعدادشان اورندیم در اجرا مرحله به را اعدام مجازات همچنان کهیی کشورها اما. است زوال به رو جهان در اعدام مجازت

 گذشته سال 01 شرفتیپ: اعدام مجازات لغوی بسوی جهان روند

 :اند کرده حذف" عمال را آن ار استفاده ای و لغو را اعدام مجازات" رسما که کشورهاست ازی ادیز تعداد رفتن باال شاهد گذشته سال ده

 040 هستند عمل در و قانون در اعدام مجازات لغو طرفدار کشور 

 79 اند کرده لغو جرائم همهی برا را اعدام مجازات قانون کشور 

 63 اند کرده لغورا  اعدام مجازات اجرایکشور 

 8 اند هکرد لغوی عاد جرائمی برا را اعدام مجازات کشور 



.(باشدیم وئهین و لندیآ ،کوکیجنوب سودان ن،یفلسط وان،یتا: شامل که کشوراست 078ی برا الملل نیب عفو سارمانی ها داده اساس بر ارقام نیا)
1
 

 

 استفاده در ،1100 سال در الملل، نیب عفو سازمان گفته به

 10 اعدام مجازات کردن محدود ای لغو در مجازات، از

 01 در کشور 60 با سهیمقا در مستقل کشور بعنوان کشور

کشور ی حت.است شده ثبت اعدامشان آمار  که گذشته سال

است،  انیطاخ نیبدتر ازی کی  که کا،یآمر متحده االتیا

 ازی اریبس که است توجه قابل. است داده نشان شرفتیپ

 لغو را اعدام مجازات گذشته دهه در زیگرنیدی کشورها

 ،نیآرژانت ،یآلبان: هستند کشورها نیا شامل  که اند هکرد

 ونان،ی گابون، لند،یآ کوک ،یبروند بوتان، ارمنستان،

 سائوما، روآندا، ن،یپیلیف ک،یمکز ،یلتوان زستان،یقرق

 .ازبکستان و هیترک توگو، سنگال،

چ

 اجرا به با ای وی رسم قیتعل اعالم با ایو  اند رسانده انیپا به عمل در را آن حداقلیا کرده  لغو را اعدام مجازاتی قانون لحاظ از کشور نیندچ

 در کستانیتاج و اند کرده اعالمی قانون مهلت اعدام حکمی برا هیجرین و رالئونیس مثال، بعنوان. اند ، آنرا محدود کردهاعدام حکم اوردنین در

 و توباگو اد،دیرنیت باربودا، گوآ،ی آنت مثلی کشورهائ. است گذاشته اعدام حکمی اجرا بر هم و اعدام برحکم همی قانون مهلت 1114 سال

 در .دباش اعدام حکم کامل لغورفتن بسوی  دهنده نشان این حرکت آنها آنکه دیام به اند، نکرده اجرا ریاخی سالها دری اعدام حکم چیه ریالجزا

 رد (ضد لغو مجازات اعدام")ستیتنشنیر" بعنوان متحد ملل سازمان بشر حقوقی شورا در را خود تیوضع سیسوئکشور  گر،ید مثال کی

 .کندیم فیتوص عمل در اعدام مجازت لغو طرفدار و قانون

 مجازاتی برای قانون مهلت کی هنوز کهنیز  کشورها از تعدادی

 محدودی بسوی گامهائ اند، نکرده لغو آنرا هنوز ای و اند نگرفته اعدام

 را اعدام مجازات قزاقستان. اند برداشته مرگ مجازات دامنه کردن

 را اعدام مجازت نیچ تازگی به. است کرده لغوی عاد میجرای برا

 موارد تمامی اجباری بررس و کرده لغوی خاصی مال میجرای برا

 . است کرده مطرحی عال دادگاه توسط را اعدام مجازات

  

  

                                                      
 را اعدام مجازات کهی کشورهائ: کندیم انیب که است الملل نیب عفو سازمان فیتعر براساس جزوه نیا در" عمل در اعدام مجازات لغو طرفدار"  هواژ فیتعر 1

 رای روش که تاس نیا بر اعتقاد و اند نکرده اعدام گذشته سال ده در را چکسیه ستند،ین اعدامی مجر عمل در اما کنندیم صادر قتل مانندی عاد جرائمی برا

 اعدام حکم از که اند دادهی الملل نیب تعهد که شودیمی کشورهائ شامل نیهمچن ستیل نیا. نکنند اجرا را اعدام حکم که دارندیم اعمال رای حکم ای و اند دهیبرگز

 دیتوانیمزیر  تیوبسا در ،است  اسامی آنها ذکر شده مللال نیب عفو سازمان فهرست در و هستند اعدام لغومجازات  مخالف و موافق کهی کشورهائ نام. نکنند استفاده

 triescoun-retentionist-and-http://www.amnesty.org/en/deathpenalty/abolitionist 1101 ژوئن 5 د،یبازد نیآخر: دیکن مالحظه

http://www.amnesty.org/en/deathpenalty/abolitionist-and-retentionist-countries


 مجازات جرائم ازی دتعدا وان،یتا نیهمچن. کرد باطل 1100 هیژوئ ماه در را مخدر موادی برای اجبار مرگ مجازات هند، دری بمبئی عال دادگاه

 .داد کاهش 1100 سال در را اعدام

 از خود درخواست مورد در اری الملل نیبجهانی،  های معاهده ازی اریبس اعدام، مجازات قانون لغو مخالف کشور نیچند گذشته،ۀ ده طول در

 :مثالی برا. گردد حذف افراد ازی خاص گروهی برا مجازات که اند کرده حذف اعدام مجازات

 کر اعالم ممنوع رای ذهن تیمعلولی دارا افراد اعدام متحده االتیای عال وانید 1116 سال در :یفکر تیمعلول به مبتال فرادا 

 کرد متوقف برندیم رنجی روان اختالالت از کهی افرادی برا را اعدام مجازات لند،یتا :برندیم رنجی روانی ماریب از کهی افراد 

 تنها رانیا کردند، محکوم مرگ به را نوجوان نیمجرم منی و سودان ،یعودس عربستان جمله از ور،کش چند کهی حال در :نوجوانان 

 حرکت کی در. داد ادامه جرم وقوع زمان در سن سال 08 ریز افراد اعدام به همچنان 1100 و 1101 سال در که بودی کشور

 نیمجرم مورد در را اعدم حکم که رفتیپذ را متحد ملل مانساز بشر حقوقی ها هیتوص سودان ،1100 سال مه ماه در دوارکننده،یام

 .کرد نخواهد اعمال نوجوان

 زندان بهی و عوض در و شود اعمال تواندینم باردار زن کی مورد در اعدام حکم که کرد اعالم اوگاندا ،1116 سال در :باردار زنان 

 شد خواهد محکوم ابد

 

 :اعدام مجازات به دادن انیپای برا لیدل 01

 ردیبگی و از را شهروند کی یزندگ که باشد داشته را قدرت نیا دینبا یدولت چیه .0

 احتمال گناهیب مردم و ستین امنی قضائی خطاها ازی قضائ ستمیس چیه (:شودینم بماسبق عطف قانون)راستیناپذ برگشت .1

 شوند محکوم اعدام به دارد

 است موثرتر گریدی مجازاتها از اعدام مجازات که است نشده داده نشان هرگز :شودینم جامعه در تیامن باعث .6

 از کهیکسان وی روان مارانیب فقرا، برابر دری نامتناسب بصورت اغلب و زاستیآم ضیتبع اعدام مجازات :است ناعادالنه .4

 ی مذهب ای یجنس شیگرا ضیتبع لیبدل جهان در نقاط ازی بعض در و شودیم استفاده هستندی قوم وی نژادی تهایاقل

 از( است رشد حال در شمارشان که)یادیز تعداد :ستندین اعدام مجازات خواستار قتلدر یک  انیقربان خانوادهاعضای  ۀهم .5

 عضو کار نیا با که ندیگویم آنها. هستند آن مخالف و کنندیم رد را اعدام مجازات جهان سراسر در انیقربانی ها خانواده

ی مذهب وی اخالق اعتقادات ناقض و بخشدینم امیالت را قتل درد شود،ینم لیتجلی و از قیطر نیبد ای و گرددینم بر شان خانواده

 .باشدیم آنها

 مرگ به محکوم که شودیمی کسان خانواده بری دیشد درد لیتحم باعث اعدام مجازات :آوردی م بوجودی شتریب رنج و درد .3

 شودیم آنان خانواده عذاب و رنج باعث و هستند

 کی اعالم مانند و شودیمی روح دیشد رنج باعث مرگ، انتظار در وحشتناک   طیشرا :است زیآم اهانت و ظالمانه ،یانسان ریغ .9

 گرددیم اعمال شخص بر که استی روان وی کیزیفۀ حمل

 هر دیگویم که کند،یم نقض را 0748مصوب  بشر حقوقیۀ اعالم اصول: استی الملل نیبی استانداردها ناقضی دیشد بنحو .8

. داد قرار مجازات ای و زیآم نیتوه ،یانسان ریغ ظالمانه،ی رفتار ای شکنجه تحت توانینم را چکسیه و داردی زندگ حق کس

 مهلت جادیای برا متحد ملل سازمانی عموم مجمعی فراخوان دری را سه توسط که استی جهان روند با تضاد در نیهمچن

 درمصوب -31/047،53/038،35/113 قطعنامه. )تآس شده منعکس آن لغوی برا اعدام مجازات از استفاده جهتی قانون

 (1101 و 1119،1118 هایسال

 گرددیم معطوف قانون آمد کار وی اجرائ اقدامات گرید از وقت و پول :ستین کارآمد .7

 رودیم انیم از مجرم یبازپرور امکان .01



 :ریاخی الملل نیبی حقوق تحوالت

 

 و قیتشوی برا خود تالش به همچنان متحد ملل نسازما

 داده ادامه اعدام مجازات از استفاده لغوی برا کشورها بیرغت

 بشر حقوقی شورا ژهیوی ها نیآئ و کل ریدبتوسط  و

 کردن محدود وی قانون مهلت آنها ازمتحد  ملل سازمان

 سال در ن،یا بر عالوه. است کرده درخواست اعدام مجازات

 متحد ملل سازمانی عموم مجمع 1101 و ،1118 ،1119

 از موجب آنها  به  که رساند بیبتصو را امهقظعن سه

ی برای قانون مهلت کی جادیا ملل سازمان عضوی کشورها

 سه نیا. است  هشد درخواست اعدام احکام همهی اجرا لغو

 :از عبارتند قطعنامه

 جرائم ازی دتعدا مجازات کردن محدود 

 آن به مربوط اطالعات انتشار 

 کهی الملل نیبی استانداردها به احترام 

این حکم  دوباره شد لغو کباری اعدام حکم  یا چنانچه و کندیم نیتضم را اعدام مجازات با مواجه افراد حقوق از تیحما

  نگردد صادر

 

 نیا به شتریب اطالعاتی برا. کندیمی رهبر 1101 سال در ها هقطعنام نیا از تیحمای برا رای انتخابات مبارزات خود، یجهان ائتالف

   http://www.worldcoalition.org/moratorium.html: دیکن رجوع تیسا وب

 

 عضوی کشورها توسط  هقطعنام نیا ازی بانیپشت

 است افتهی شیافزا سال هر ملل سازمان

 ثاقیم پروتکل نیدوم کهیکسان تعداد نیوهمچن

 لغو هدف با رای اسیس وی مدنی حقوقی الملل نیب

. است افتهی شیافزا کنندیم امضا اعدام مجارات

 همراه پروتکل نیا کشورعضو 94 امروز به تا

 و نویمار سن ن،یآرژانت ل،یبرز مغولستان، با

. اند وستهیپ پروتکل نیا به گذشتهۀ ده در هیترک

ی برا رای انتخابات مبارزات ،یجهان تالفئا

. کندیمی رهبری اریاخت پروتکل نیدوم جیترو

ی  انتخابات مبارزات بیتصوی برا کهی کشورهائ

: از عبارتند اند شده گرفته نظر در 1101 لسا

 مغولستان، ن،یبن ،یلتون کن،ینیدومی جمهور

 :دیکن مراجعه لیذ تیوبسا به شتریب اطالعاتی برا. السالوادور وی بروند ارمنستان، آنگوال، لهستان، ،یویبول

http://www.world coalition.org/protocol.html 

 



  ندهیآ سال 01 در رو شیپی چالشها: جلو به تمرکز

 
 بازگرداندنی برا را ها تالش بتوانند و ابدی شیافزا کنندیم لغو را اعدام حکم کهی کشورهائ تعداد تا مانده یباقی ادیز کار ،یجهان شرفتیپ وجود با

 آن به مربوط اطالعات تمام و  ودشیم اجرا اعدام حکم مواردۀ هم دری حفاظتی ها هیرو تمام که شوند مطمئن نکهیا ایو کنند متوقف اعدام مجازات

 آنراۀ نیزم کشورها ازی برخ است، افتهی شیافزا گذشتهۀ ده در اعدام مجازات وصف قابل تیمحدود کهیحال در. ردیگیم قرار عموم دسترس در

 :باشدیم ریز موارد شامل آن حوزه که اند نموده آن گسترش به اقدام ای و اند داده گسترش

 می کنند اعمال را اعدام مجازات مخدر مواد جرائمی برا هنوز نیسرزم ای کشور 61 :مخدر مواد 

 گرایی همجنس اَعمال  علیهبر مرگ مجازاتی اجرا جهت رای تالشهائ اوگاندا، و ایبریل جمله از کشورها ازی برخ :یهمجنسگرائ 

 اند انداخته براه

 اقدامات از کهیکسان برابر در ای وی ستیترور جرائم دض بری نیقوان اصالح ای و بیتصو حال در کشورها ازی برخ :سمیترور 

 شدیداریبس ای و سنگین حکم کی به ازین بطور الزامی و هستند گسترده اتیجنا نیا ازی اریبس. باشندیم کنندیم تیحمای ستیترور

 اعمال 1100 دسامبر در مسلحی ستهایتروری برا را مرگ مجازات ه،یسور. باشند طیشرا واجد اعدام مجازاتی برا که ندارند

 که استی جرائم جزءی ستیترور اقدامات جمله از. دادند گسترش را اعدام مجازات نیقوانۀ دامن زین هیجرین و هند بنگالدش،. کرد

 هستند، سپتامبر 00ۀ توطئ در داشتن دست به مظنون که گوانتانامو انیزندان نفراز پنج. گرددیم اعمال آنی برا مرگ مجازات

 .شوند مواجه اعدام حکم با کایآمر رد توانندیم

 

 کی از پس ژاپن وی عرب متحده امارات ،یاستوائ نهیگ وان،یتا افغانستان،. اند گرفته سر از را اعدام مجازات از استفاده کشورها ازی برخ

 رانیا و نیچ مانندی کشورهائ ،تینها در. اند گرفته سر از دوباره ،است این حکم یجهان لغو روند با تضاد در نکهیا با را اعدام وقفه،

 .دهندیم ادامه انهیمخف بطور اعدام احکامی اجرا به همچنان رند،یبگ قرار عموم دسترس در دیبای اطالعات نیچن کهی اساس میمفاه برخالف

 

  اعدام مجازات بردن انیازم نهیزم در فراتری تالش

 
 : قرارند نیا از اهداف نیا. شود انجام دیبا اعدام مجازات لغو هیپا و اساس ساختی برای فراتر تالش ،یجهان اسیمق در

 

 اعدام مجازات لغو داخلی نیقوان جیترو 

 اعدام مجازات لغو هدف بای اسیس وی مدن -یحقوقی الملل نیب ثاقیمی اریاخت پروتکل نیدوم بیتصو درصد شیافزا: 

 و رشیپذ. اند نکرده امضا را پروتکل نیا هنوز بیئکارای کشورها ازی اریبس وی ائیآس وی قائیآفری کشورها اکثر کا،یآمر

 .کندیم جادیا کشوری سطح در آن لغوی برای قو انیبن کی زین پروتکل به آنها تعهد

 دیبای شتریبی تالشها: هستند اعدام مجازات از محدود استفاده ای و لغو خواستار کهی الملل نیبی استانداردها ازی بانیپشت 

 .ردیپذ انجام  اعدام مجازات هیعل اروپا و کایآمر قا،یآفر دری ا منطقه معاهدات امضا ،رشیپذۀ نیزم در

 اعدام مجازات از استفاده دری قانون مهلت کی 1101 سال در متحد ملل سازمانی عموم مجمع قطعنامه بیازتصو تیحما :

 اعدام مجازات از استفاده لغو دمور در قطعنامه نیچهارم به متحد، ملل سازمانی عموم مجمع ،1101 سال دسامبر ماه در

 اعدام مجازات قانون لغوی بسوی جهان روند بری شتریب ریتاث ملل، سازمان عضوی کشورها تیحما شیافزا. داد خواهدی را

 .داشت خواهد



 

 :دیده انجام دیتوانیم اعدام مجازات به دادن انیپای برا که مورد 01

 

  اعدام مجازات با بارزهم جهتی جهان ائتالف به  و اعانه کمک اهدا .0

 باال بمنظور کارشناسان و قتل انیقربانی ها خانواده ،ها شده تبرئه با ملیف شینما وی عمومی بحثهای سازمانده .1

 مرگ مجازات تیواقع به نسبت یآگاه بردن

 تا گرفته متحرکۀ مرد مرد شنامهینما از. تئاتری باز کی ای و( ،پوستریعکس،نقاش) یهنر شگاهینما کی تدارک .6

 هوگو کتوریوی داستانها

 یعموم شینما کی ای وی گردهمائ تحصن، تظاهرات، کی یسازمانده .4

 شودیم لیتشک زندان مجازات لغوی برا جهان سراسر در که یشهائیهما در شدن عضو .5

 دیده آموزش اعدام حکم لغو نهیزم در خود بستگان و دوستان به .3

 اعدام به محکومی زندان کی یبرا نامه نوشتن .7

 اعدام مجازات لغو طرفدار سازمان کی به ستنویپ .8

 اعدام مجازات موضوع مورد دری آگاه بردن باال بمنظور ها رسانه جیبس .7

 برگزار 1101 نوامبر 61 خیتار در که "یزندگی برا شهرها/اعدام مجازات هیعل شهرها" شیهما در شرکت .01

 گرددیم

 

 :شتریب اطالعات کسبی برا
 

 :دیکن مراجعهاعدام   علیه ائتالف جهانی تیوبسا به اعدام مجازات هیعل مبارزهی جهان روز مورد در

www.worldcoalition.org/worldday گرددیم لیذ موارد شامل که: 

 1101 سالی جهان روز پوستر 

 بسیج به مربوط اطالعتی حاو بسته 

 جهان رسراس از اعدام زاتمجا مورد در قیدقی ها جزوه 

 باشدیم ازابتکارات نمونه صدها شامل که 1100 سالی جهان روز گزارش 

 یآموزشی راهنما 

 

ی برا و جهان سراسر در  فعاالن تجمع به کمکی برای جهان ائتالف توسظ 1116 سال در مرگ مجازات هیعل مبارزهی جهان روز

 .شد لیتشک اعدام مجازات لغوی جهان بارزهم ازی بانیپشتی برا شدن متحد و اعدام با مخالفت

 هدف. ها هیاتحاد وی محل مقامات وکال، هیاتحاد ،یدولت ریغ سازمان 061 از شیب بر بالغ است تشکلی اعدام هیعلی جهان ائتالف

 ایدن سراسر در اعدام مجازات قانون لغو تحقق آنی نهائ هدفو  مرگ مجازات هیعل مبارزهی الملل نیب ُبعد   تیتقوی جهان ائتالف سازمان

تشکل  .بعد جهانی می بخشد فعالیت میکنند و محلی بصورت منزوی  بعضی از اعضای خود کهفعالیتهای   گاه بهی جهان ائتالف. است

 . هست نیز ابتکاراتشان مکمل نهد،یم ارج آن به و دارد نظر در را اعضای خود استقالل مدام کهیحال درائتالف جهانی 

  

http://www.worldcoalition.org/worldday

