
ن در ایران را محکوم کرداعدام کودکبچله   مجرمی 
 

، میشل بچله–آوریل(  ۲۲ژنو ) ن کودکاقدام مقامات ایران به روز چهارشنبه  کمیرس عایل حقوق برسر مجرم اعدام دومی 
 در فاصله تنها چهار روز را محکوم کرد. 

 

در یک  در استان کردستان اعدام شده است. او  آوریل در زندان سقز  ۲۱شنبه گزارش شده است که شایان سعیدپور سه
 قضایی که به نظر یم

ی
 نقصان داشته،رسیدگ

ً
مرتکب  سال داشته ۱۸که در زماین که کمتر از   م انتسای  جر  ابتب رسد شدیدا

اضات  مارس در ی   ۲۷زنداین بوده است که در تاری    خ  ۸۰شده، به اعدام محکوم شده است. آقای سعیدپور ییک از  اعتر
ایط زندان به دنبال شیوع  عل  است. آوریل مجدد بازداشت شده ۳اند. او در تاری    خ از زندان سقز فرار کرده ۱۹-کوویدیه شر

 
ن در زندان اردبیل در استان اردبیل اعدام شده است. آوریل، مجید اسماعیل ۸گزارش شده است که شنبه گذشته  زاده نت 

سال سن داشته است به اعدام محکوم  ۱۸ تر از کم  در زماین که قتلسای  انتبازداشت شده و به اتهام  ۲۰۱۲او در سال 

 شده است. 
 

ن   العابدینن سوم، دانیال زینمرگ زنداین  سال داشته به اعدام محکوم  ۱۸در زمان ارتکاب جرم زیر با وجود اینکه که او نت 

میاندوآب در استان آذربایجان غری  مورد آوریل تأیید شد، پس از آنکه توسط مأمورین در زندان  ۲در تاری    خ  ،شده بود
ب و شتم قرار گرفته بود. او و زندانیان دیگری که در تاری    خ  اض بهمارس در زندان مهاباد  ۲۸ضن ایط زندان  جهت اعتر شر

ی کوویددر ی  همه ن از آزادی موقت آنان شورش کرده بودند، به زندان میاندوآب منتقل  ۱۹-گت  و خودداری مسئولی 

 شده بود. 
 

ن اعدام این دو کودک»کمیرس عایل اظهار داشت  ن بی   به موجب قوانی 
ً
قوق برسر ممنوع است. الملیل حمجرم مطلقا

 ترصی    ح کرده نهادهای مختلف
ً
اند که صدور مجازات اعدام برای جرایم افرادی که سازمان ملل و گزارشگران ویژه مکررا

 سال داشته ۱۸در زمان ارتکاب جرم زیر 
ً
 «نوع است. مم اند مطلقا

 
ن و اعدام کودک صدور این احکاماین موضوع، درباره با وجود مداخالت مکرر و تعامالت دفتر من با دولت ایران » مجرمی 

قانوین بودن-و  ادامه دارد. این مسأله موجب تأسف محکوم است. من درخواست خود از  -آن آشکار  با توجه به غت 
ن   کنممقامات ایران را تکرار یم  اعدام کودککه به تعهدات بی 

ً
ام گذاشته، فورا ی خود احتر ن را الملیل حقوق برسر مجرمی 

 «د. نهای اعدام را تعدیل نمایتمایم مجازات متوقف کرده و 

 
ب و شتم تا حد مرگ دانیال زین»وی افزود:  ن ضن العابدینن در حایل که وی در بازداشت دولت بوده است نقض همچنی 

ن فاحش حق بر حیات ب ن بی   «الملیل حقوق برسر است. ه موجب قوانی 

 
 بچله به مقامات ایران یادآور شد که دفتر حقوق برسر سازمان ملل از آنان خواسته بود 

ً
العابدینن نسبت به مرگ زین فورا

ند.  طرفانه کنداقدام به تحقیقات مستقل و ی    و افراد مسئول مورد بازخواست قرار گت 

 
ن که در سه هفته گذشته جانشان را از دست دادهو تن از این کودکاین واقعیت که د»بچله گفت  اضات مجرمی  اند در اعتر

کت داشته در زندان ها ۱۹-کوویدشیوع   ترسناشر از  اند، نگراین شدیدی نسبت به احتمال ترسی    ع اعدام سایر زندانیان شر
کت کرده اضات شر  «کند. اند ایجاد یممحکوم به مرگ که در این اعتر

 
 
 

 پایان


