ن
مجرمی در ایران را محکوم کرد
بچله اعدام کودک
ژنو ( ۲۲آوریل) –کمیرس عایل حقوق ر
ن
دومی کودکمجرم
برس ،میشل بچله روز چهارشنبه اقدام مقامات ایران به اعدام
در فاصله تنها چهار روز را محکوم کرد.
گزارش شده است که شایان سعیدپور سهشنبه  ۲۱آوریل در زندان سقز در استان کردستان اعدام شده است .او در یک
ً
ی
زمای که ر
شدیدا نقصان داشته ،ب ابت جرم انتسای که در ن
کمت از  ۱۸سال داشته مرتکب
قضای که به نظر یمرسد
رسیدگ
ی
زندای بوده است که در تاری خ  ۲۷مارس در ی ر
ن
اعتاضات
شده ،به اعدام محکوم شده است .آقای سعیدپور ییک از ۸۰
علیه رشایط زندان به دنبال شیوع کووید ۱۹-از زندان سقز فرار کردهاند .او در تاری خ  ۳آوریل مجدد بازداشت شدهاست.
گزارش شده است که شنبه گذشته  ۸آوریل ،مجید اسماعیلزاده ن
نت در زندان اردبیل در استان اردبیل اعدام شده است.
او در سال  ۲۰۱۲بازداشت شده و به اتهام انتسای قتل در ن
زمای که کمتر از  ۱۸سال سن داشته است به اعدام محکوم
شده است.
ن
العابدین که او ن
ن
نت با وجود اینکه در زمان ارتکاب جرم زیر  ۱۸سال داشته به اعدام محکوم
زندای سوم ،دانیال زین
مرگ
شده بود  ،در تاری خ  ۲آوریل تأیید شد ،پس از آنکه توسط مأمورین در زندان میاندوآب در استان آذربایجان غری مورد
نضب و شتم قرار گرفته بود .او و زندانیان دیگری که در تاری خ  ۲۸مارس در زندان مهاباد جهت ر
اعتاض به رشایط زندان
ن
مسئولی از آزادی موقت آنان شورش کرده بودند ،به زندان میاندوآب منتقل
در ی همهگتی کووید ۱۹-و خودداری
شده بود.
ً
بیالملیل حقوق ر
قوانی ن
ن
برس ممنوع است.
کمیرس عایل اظهار داشت «اعدام این دو کودکمجرم مطلقا به موجب
ً
نهادهای مختلف سازمان ملل و گزارشگران ویژه مکررا ت رصی ح کرده اند که صدور مجازات اعدام برای جرایم افرادی که
ً
در زمان ارتکاب جرم زیر  ۱۸سال داشتهاند مطلقا ممنوع است».
« با وجود مداخالت مکرر و تعامالت ر
ن
مجرمی
دفت من با دولت ایران درباره این موضوع ،صدور این احکام و اعدام کودک
ادامه دارد .این مسأله موجب تأسف و  -با توجه به غت ن
قانوی بودن آشکار آن -محکوم است .من درخواست خود از
ً
ر
بیالملیل حقوق ر
ن
مقامات ایران را تکرار یمکنم که به تعهدات ن
مجرمی را
برسی خود احتام گذاشته ،فورا اعدام کودک
متوقف کرده و تمایم مجازات های اعدام را تعدیل نمایند».
ن
ن
العابدین در حایل که وی در بازداشت دولت بوده است نقض
همچنی نضب و شتم تا حد مرگ دانیال زین
وی افزود« :
ر
ن
ن
فاحش حق بر حیات ب ه موجب قوانی بیالملیل حقوق برس است».
ً
بچله به مقامات ایران یادآور شد که ر
ن
دفت حقوق ر
العابدین
برس سازمان ملل از آنان خواسته بود فورا نسبت به مرگ زین
اقدام به تحقیقات مستقل و یطرفانه کند و افراد مسئول مورد بازخواست قرار گتند.
مجرمی که در سه هفته گذشته جانشان را از دست دادهاند در ر
ن
اعتاضات
بچله گفت «این واقعیت که د و تن از این کودک
ن
ر
ناش از ترس شیوع کووید۱۹-در زندان ها رشکت داشته اند ،نگرای شدیدی نسبت به احتمال ترسی ع اعدام سایر زندانیان
ر
محکوم به مرگ که در این اعتاضات رشکت کردهاند ایجاد یمکند».
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