ﮐﻤﯿﺴــﺮ ﻋــﺎﻟ ﺣﻘــﻮق ﺑﺸــﺮ ﺳﺎزﻣــﺎن ﻣﻠــﻞ اﻋــﺪام
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﺮان را ﻣﺤﻮم ﮐﺮد

ﻣﯿﺸﻞ ﺑﺎﺷﻠﻪ ،ﮐﻤﯿﺴﺮ ﻋﺎﻟ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،روز ﺟﻤﻌﻪ  ۱۳اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻋﺪام دو ﻧﻮﺟﻮان  ۱۷ﺳﺎﻟﻪ

در اﯾﺮان را ﻣﺤﻮم ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻋﺪام ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻣﻤﻨﻮع
اﺳﺖ.

»ﻣﺤﺒﺖ ﻧﯿﻮز«‐ ﻣﯿﺸﻞ ﺑﺎﺷﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺪی ﺳﻬﺮاﺑﻓﺮ و اﻣﯿﻦ ﺻﺪاﻗﺖ در ﺣﺎﻟ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در روﻧﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ اﺳﺎﺳ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه دادرﺳ ﻋﺎدﻻﻧﻪ
درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رادﯾﻮ اروﭘﺎی آزاد ،ﮐﻤﯿﺴﺮ ﻋﺎﻟ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ اﻋﺪام اﯾﻦ دو ﻧﻮﺟﻮان  ۱۷ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻬﺖ زده ﺷﺪه ،از ﺣﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﻮرن اﻋﺪام
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ زﻣﺎن وﻗﻮع ﺟﺮم ﮐﻮدک ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻮدهاﻧﺪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ.

ﻣﯿﺸﻞ ﺑﺎﺷﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧ و ﺳﯿﺎﺳ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق
ﮐﻮدک ،اﻋﺪام ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺠﺮم ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش اﯾﺮان ﻋﻀﻮ اﯾﻦ دو ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﺳﺖ.

ﮐﻤﯿﺴﺮ ﻋﺎﻟ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﻋﺪام ﻣﻬﺪی ﺳﻬﺮاﺑﻓﺮ و اﻣﯿﻦ ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ »ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺎ آﻧﻬﺎ و
ﻧﻘﺺ دادرﺳ «در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ آﻧﺎن ﻣﺤﻮم ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ روز دوﺷﻨﺒﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻧﻮﺟﻮان در ﺳﺎل  ۹۶ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ  ۱۵ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﺎزداﺷﺖ و »در دادﮔﺎﻫ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ« ﺑﻪ »ﺗﺠﺎوز« ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارش ،ﺑﺮ اﺟﺴﺎد اﯾﻦ دو ﻧﻮﺟﻮان آﺛﺎر ﺷﻼق دﯾﺪه ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
دار زدن آن دو ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﻼق زده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺨﻨﻮی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﺎ ﻫﻢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ اﻋﺪام ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ دو ﻧﻮﺟﻮان  ۱۷ﺳﺎﻟﻪ در ﺷﯿﺮاز را
ﻣﺤﻮم ﮐﺮد.

اﯾﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﯾﻤﻦ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻋﺪام »ﻣﺠﺮﻣﺎﻧ«
ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻨﯿﻦ زﯾﺮ  ۱۸ﺳﺎل ﻣﺮﺗﺐ ﺟﺮم ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺷﻤﺎر اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺪامﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از ﺑﻘﯿﻪ
اﺳﺖ.

ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺧﯿﺮن ﮔﺰارش داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر اﻋﺪامﻫﺎی ﺛﺒﺖﺷﺪه در اﯾﺮان در ﺳﺎل ۲۰۱۸دﺳﺖﮐﻢ
 ۲۵۳ﻣﻮرد ﺑﻮد.

