
المللعفو بین  

   یالمللناک قوانین بین؛ نقض هولدر ایران ساله ۱۷دو نوجوان  شالق و اعدام

 ۱۳۹۸اردیبهشت  ۹

اقدام ند. این اهکردمخفیانه اعدام سپس سال را  شالق زده و  ۱۸دو پسر نوجوان زیر  یالملل مطلع شده است که مقامات ایرانسازمان عفو بین

 حقوق کودکان است.  بیرحمانهنقض المللی حقوق بشر و قوانین بین ایرانی به مقامات اعتناییبیاوج 

سالگی  ۱5سن  درآنها اعدام شدند.  استان فارس در زندان عادل آباد شیراز ۱۳۹۸اردیبهشت  5 پنجشنبه روز امین صداقت وفر مهدی سهرابی

 ند. ه بودبه اعدام محکوم شد جنسی چندین فقره تجاوز پی یک محاکمه ناعادالنه به جرم دستگیر شده و در

ند بود به اعدام محکوم شدهاطالع نداشتند که  مرگ از تا فاصله کوتاهی پیشاین نوجوانان الملل، سط عفو بینبر اساس اطالعات دریافت شده تو

اعدام مطلع نبودند و برنامه از  هاآن ها و وکالی. خانوادهاندشالق خورده مکه پیش از اعدا این دارد نشان از شانروی جسد آثار جراحات شالقو 

 ر شوکه شدند. خببا شنیدن 

کشتن  ایبر را میز خودانزجارآ آمادگی دیگرایران بار مقامات »گفت:  المللبینفیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو 

دو مدت برای این دو پسر نوجوان را در کمال بیرحمی ها رسد که آنظر مین به .اندبه اثبات رساندهالمللی حقوق بشر قوانین بین و نقضکودکان 

ه اعدام مخفیان بعد و اندشالق زده شاندر آخرین لحظات زندگی راا ، آنهخبر نگاه داشته بودندبیوده حکم اعدامی که برایشان صادر شده ب ازسال 

 «.دانکرده

حقوق کودکان ممنوع است و  مطلقای لالملاند بر اساس قوانین بینسال داشته ۱۸استفاده از مجازات اعدام برای کسانی که هنگام وقوع جرم زیر »

 مه افرادی کهاعدام برای هاستفاده از منع  مجازات وبا اصالح قانون  بایستاست که میهسال نمایندگان مجلس. کندی نقض میفاحش را به طرز

 «.دهندپایان  هولناک، به این شرایط اندسال داشته ۱۸زیر  در زمان وقوع جرم

وق کودک و میثاق وانسیون حقکن به عنوان عضو ایرانکه  این در حالی است. محکومان نوجوان در جهان استبزرگترین مجری اعدام  رانای

اعدام  مجازات از استفاده ازو  بزرگساالن برخورد نکند هرگز همچون سال ۱۸افراد زیر که با  متعهد شده است و سیاسی مدنی المللی حقوقبین

 . کند تحت هر حالتی پرهیز آنهاعلیه  و حبس ابد

که بدون آنگویا  اردیبهشت 4 تاریخ در هاآنند. شدمینگهداری  در کانون اصالح و تربیت شیراز ۱۳۹۶از سال  امین صداقتفر و مهدی سهرابی

 این آخرین ها گفته نشد کهبه آن ظاهرا اما مالقات داده شد هانوادهادر همان روز به خ. آباد شیراز منتقل شدندبه زندان عادلرا بدانند  شدلیل

آنها اطالع داده شد که و به  تماس گرفته شد هابا خانواده پزشکی قانونی از طرف اگهانن ،اردیبهشت ۱۲ در ،. روز بعداستاعدام  مالقات قبل از

 د به این سازمان مراجعه کنند. جسو برای گرفتن اند شان اعدام شدهعزیزان

. کرده استنوجوانان را نقض  کیفری عدالت المللیبین و به شدت اصول هناعادالنه بود این دو نوجوان شد که منجر به محکومیت قضایی روند

ها همچنین در مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. آن دندوب هتفگ هک ییاج ند،نگهداری شد آگاهیدو ماه در بازداشتگاه  حدودها پس از بازداشت آن

 به وکیل دسترسی نداشتند. زمان بازجویی

تحت  کودکانالمللی، ی بینمهنااناس این پیمون حقوق کودک است و بر اسکنوانسی ایر بامغ ودکان بدون حضور والد یا وکیلبازجویی از ک

  به مشاوره حقوقی دسترسی پیدا کنند.  باید فورا رسیبازپ



 نفر دیگر ۹0. بیش از اند را ثبت کرده استسال سن داشته ۱۸رم زیر جان وقوع که در زم نفر ۹۷ ، اعدام۲0۱۸تا  ۱۹۹0ل از سال الملعفو بین

 اکنون در صف اعدام قرار دارند. 

 این. اطالع نداشتا پیش از اعدام هنالملل از پرونده آو عفو بین ها خبری نشده بودتوسط رسانه فر و امین صداقتمهدی سهرابی حکم اعدام

 قم ثبت شده توسط این سازماناز ر باالترقطعا نوجوان در ایران  محکومان اعدام آمارالملل است که عفو بین سازمان هاینینگرا ی برتایید شرایط

 هم یرد، آنهاهای حقوق بشری قرار نگانمسازتوجه و حمایت مورد  هستنداعدام تحت حکم  ی کهمحکومان نوجوانباقی ی چه پروندهچنان است.

 .هستند مخفیانه در معرض خطر اعدام

سعی  عامدانه هابه خانواده اطالع قبلی به صورت مخفیانه و بدون نوجوان ناماعدام محکوبا  ایرانی مقامات رسد کهبه نظر می»: ر گفتلوتیپ فیل

 شیبا افزاباید  اروپا هیاتحاداز جمله  رگذاریتاث المللیبین نیروهای ،ین رویهبا توجه به پیشرفت ا .جلوگیری کنند المللیاعتراضات بین ازکه  دارند

 «.محکومان نوجوان تحت فشار قرار دهند علیهدادن به استفاده از مجازات اعدام  انیپا یرا برا رانیا ،اظهارات علنیو  کیپلماتیاقدامات د

 ریزیبارها برنامه آنها اعدام موارد، برخیدر . دناهگذراند در صف اعدام را بیش از یک دههتا و گاهی  طوالنیهای سال محکومان نوجوانبسیاری از 

ناشی از این وضعیت اضطراب عذاب و . ها شده استشدید آن موجب رنج و عذاب وضعیت متوقف شده است و این رین ساعاتدر آخ سپس و شده

  رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز شده است.بیعی رفتار نودر حکم 

 برایتنها  استفاده از مجازات اعدام ،المللیقوانینمطابق مجاز نیست. المللی قوانین بین تحت جنسی تجاوزجرم ی ده از مجازات اعدام برافاتاس

 است. جایز ،قتل عمد شده باشد ی بهکه منته مترین جرایسنگین

الملل با مجازات اعدام در همه موارد و بدون استثنا مخالف است، صرف نظر از اینکه متهم چه کسی است، طبیعت و شرایط وقوع سازمان عفو بین

 .ودشز چه روشی برای اعدام استفاده میگناه است یا گناهکار و یا اجرم چه بوده، فرد بی


