
  به مناسبت روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام
  

همزمان با این روز جهانی، دومين . مهر روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام است١٩ اکتبر برابر با ١٠روز 
به ابتکار چند سازمان بين المللی حقوق بشری نظير سازمان بين المللی کنگره جهانی مخالفت با مجازات اعدام 

ملل و چند کشور عضو ائی و سازمان عفو بين اللمل و حمایت کميساریای عالی حقوق بشر سازمان اصالحات جز
 هدف این کنگره تاکيد بر اهميت و نقش مبارزه برای لغو .ادیه اروپا در شهر مونترال کانادا برگزار شده استاتح

 در سطح وسيعی در بسياری از این کنگره در شرایطی برگزار می گردد که مجازات اعدام. مجارات اعدام است
دولت ها که این مجازات را به اجرا . کشورهای جهان و از جمله در ایران تحت حکومت اسالمی به اجرا در می آید

از آن به عنوان یک وسيله سرکوب برای مقابله با ناهنجاریها و مخالفت های اجتماعی استفاده می در می آورند، 
 که آن را در سطح وسيعی در مورد م های جنایتکاری مانند جمهوری اسالمی ایرانرژیمجازات اعدام برای . کنند
به کار گرفته می به مثابه ابزاری برای تحکيم قدرت و گسترش رعب و وحشت لفان خود به اجرا در آورده اند، مخا

به . ر خواهند آوردشود و تا زمانی که به حيات ننگين خود ادامه می دهند، این مجازات وحشيانه را به اجرا د
از جمهوری اسالمی رژیم ين الملل که در اولين روز کنگره سخنرانی کرد، گزارش ایرنه خان، دبيرکل سازمان عفو ب

  .  چهار کشور جهان است که بيشترین اعدام ها را به اجراء در می آوردجمله
  

ضدبشری و قتل عمد می داند شنيع، انه، مجازات اعدام را عمل جنایتکار) در تبعيد(اسی ایران کانون زندانيان سي
به همين منظور نيز با مجازات اعدام به هر بهانه ای و تحت هر . که حق حيات و زیست بشر را نقض می کند

  . عنوانی مخالف است و برای لغو آن مبارزه می کند
ات ننکين خود ادامه موجودیت رژیم جمهوری اسالمی با اعدام و قتل و کشتار اجين است و تا زمانی که به حي

لذا لغو اعدام و احکامی که وجود و . می دهند، از اجرای احکام ضدبشری نظير اعدام دست برنخواهد داشت
ارزشهای انسانی را در ایران هدف قرار می دهد، تنها با سرنگونی رزیم و ایحاد یک جامعه نوین و انسانی ممکن 

 ای حق صدور حکم مرگ، اذیت و آزار و تخطی به حق حيات جامعه ای که هيج کس به هيچ بهانه. خواهد بود
  . انسان را نداشته باشد

  
  )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران

  ٢٠٠٤ اکتبر ١٠ برابر با ١٣٨٣ مهر ١٩
  
   
  
 


